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ـ          ن مقاالتی تدویراهنما  
  . باشندی نوآوری، مستند و دارای، پژوهشید علمیمقاالت با 
  .گر ارسال شده باشدی دۀی نشریا برای چاپ شده یگری دۀیًال در نشرا قبی باشد ینترنتید ای نبایمقاالت ارسال ـ
  .دار نباشند  شماره آماده شود و دنبالهیک یمقاالت برا ـ
  .شتر نباشدیب) لمهک ٢۵٠هر صفحه ( شده ینیچ  حروفۀ صفح٢۵ از ی ارسالۀمقال ـ
  .مشخص شود... ، و٢ـ٢، ١ـ٢، و ...، ٢ـ١، ١ـ١ آنها با ۀرمجموعیو ز...  و٣، ٢، ١ یها  با شمارهی اصلیترهایت ـ
مه یثر در ده سـطر ضـمک، حدایسی و انگلی، عربی بحث است، به سه زبان فارسۀنما و فشرد  تمامۀنییه آک مقاله ۀدکیچ ـ

  .دیایده بکیبه دنبال هر چ) سه تا هفت واژه( مقاله یدیلکباشد و واژگان 
) صـفحه/ جلـدۀا شـماریـ صفحه ۀشمار: ؤلف، سال انتشار مینام خانوادگ(ن پرانتز به صورت یارجاعات در متن مقاله ب ـ

  .نوشته شود
 از همـان یگریو اگر به مأخذ د) صفحه/ جلدۀشمار: ا همانیهمان ( بالفاصله به همان مأخذ باشد از یاگر ارجاع بعد ـ

  .استفاده شود) صفحه: همو، سال انتشار(سنده باشد ینو
 یو در ارجاع بعد) یسال انتشار، نام خانوادگ: جلد/صفحه(ن پرانتز ین و از سمت چپ در بین، به صورت التیمنابع الت ـ

  . نوشته شود(.Ibid)اگر بالفاصله باشد 
  .از راست درج شود) متر یم سانتیون یک (یم به صورت جدا از متن با تورفتگی مستقیقولها نقل ـ
  . درج شودی در پاورقیبات خارجکی و تری تخصصیها  خاص، واژهی نامهاینیل التکش ـ
  . درج شودیدر پاورق) رسد ی به نظر میّه به نظر مؤلف ضرورک یحاتیتوض (یحی توضیادداشتهای ـ
  .دیایان مقاله بی مأخذ در فهرست پایلیب متن و مشخصات تفصیادداشتها به همان ترتیارجاع در  ـ
بـه ) سندگانیـنو(سنده یـ مشهور نوا نامی ی نام خانوادگییب الفبایان مقاله و بر اساس ترتی، در پامنابع مورد استفاده در متن ـ

    :ر آورده شودیشرح ز
در (ا مـصحح، نوبـت چـاپ یـ، نـام متـرجم، محقـق تـابکنـام ، )سندگانینو/ سندهینو(، نام ینام خانوادگ: تابک  
 ی سـالهایب بـرایـبـه ترت. (ا میـ. ق. خ انتـشار شی، محل نشر، نام ناشر، تار)ستیاز نیه چاپ نخست باشد نک یصورت
    ).یالدیا می ی، قمریشمس
 جلد، ۀسال، شمار/ ، دورههینام نشر، »ومهیعنوان مقاله داخل گ«، )سندگانینو/ سندهینو(، نام ینام خانوادگ: مقاله  
    .خ انتشاریتار

  .ینترنتیگاه ای، نام و آدرس پا»ومهیعنوان موضوع داخل گ«سنده، ی، نام نوینام خانوادگ: ینترنتی ایگاههایپا  
د شـود و یـ قیسیـ و انگلی بـه دو زبـان فارسـی متبـوع وۀ و نام مؤسسیا عنوان علمی ی دانشگاهۀرتبسنده، یامل نوکنام  ـ

  . ارسال گرددیکیترونک الی تلفن و نشانۀ، شماری پستیهمراه با نشان
  .ش مقاالت آزاد استیرایمجله در و ـ
  . استی الزامیّ مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسیت دستور خط فارسیرعا ـ
  .ردیگ ی انجام م<www.razavi.ac.ir> یات به نشانیت نشریری مدۀق سامانیًافت مقاالت صرفا از طریرارسال و د ـ
 یهـا انامـهیا رایـ )٩١٧٣۵ -۴۶١: یصـندوق پـست،  مقـدسمـشهد( دفتـر مجلـه یق نـشانیت مجله از طریریارتباط با مد ـ

<razaviunmag@gmail.com> و <razaviunmag@yahoo.com>ر استیپذ انک ام.  
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  ١٣٩۵  بهار ـ تابستان،٢٣ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسالم ،قرآنی یها آموزه

  
   نظام عمل صالحیریگ لکند شیفرا

  از منظر قرآن و روایات
    ١فاطمه مولودی  
    ٢ نجفیمرتضی ایروانی  
    ٣سهیال پیروزفر  

  دهکیچ
تحلیـل محتـوا کوشد تا با رویکردی نو با استفاده از روش توصیفی و  این مقاله می

هـای  تا کنون پژوهش. گیری عمل صالح بپردازد به بررسی چگونگی فرایند شکل
چـون ایمـان، هم پیوندهای متقابل عمل صالح با مفاهیمی دیگر ۀگوناگونی دربار
اما این پژوهش بر آن است تا با گردآوری، . صورت گرفته است... تقوی، قلب و

قابل، نظام و روند رخداد عمل صـالح را  این روابط متۀارزیابی و پردازش مجموع
ینـد بـروز ا به سخن دیگر، در ایـن مقالـه، فر. قرآن و روایات مبین پیدا نمایدۀبر پای

نتـایج ایـن پـژوهش . شود عمل صالح در گذر از ساختار روانی انسان جستجو می
نشانگر آن است که از دیدگاه قرآن و روایات، روند رخداد عمل صالح طی شـش 

                                                                 
 ١٠/١٠/١٣٩۴: رشیخ پذیتار ـ ٢٠/٣/١٣٩٣: افتیخ دریتار.  
  .(fatemeh_moludi@yahoo.com) دانشگاه فردوسی مشهدعلوم قرآن و حدیث دانشجوی دکتری . ١
  .(iravany@um.ac.ir) ) مسئولۀنویسند( دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد. ٢
  .(spirouzfar@um.ac.ir) انشگاه فردوسی مشهددانشیار د .٣
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: دهـد زیر و در گذر از اجزای گوناگون ساختار روانی انسان مؤمن رخ می ۀمرحل
در ( ظهـور نیـت .٣، )در قلـب( طلـب و دعـا .٢، )در صدر( پیدایش حاجت .١

 بـروز .۶و ) در عـزم( عمل ۀ اراد.۵، )در فکر( علم .۴، )قلب و نفوذ آن در صدر
 ایمان اسـت کـه بر این مبنا، عمل صالح همان نور). در قوه(خارجی عمل صالح 
یابـد  های مختلفی مـیدر گذر از اجزای ساختاری روان، ظهور تحت والیت الهی

جا که به صورت عمل بیرونی در قـوای حرکتـی انـسان در عـالم مـادی بـروز تا آن
  .شود  مییابد و باعث صعود انسان به مراتب عالی می

  .قرآن، نظام، والیت، عمل صالح :یدیلکواژگان 
  مقدمه

های انسان به عنوان اشرف مخلوقات و موجودی کـه تحـسین خداونـد را  ژگی ویۀمطالع
العاده را بخـشیده  آنچه به انسان این تمایز فوق. برانگیخته است، بر کسی پوشیده نیست

انسان روحی الهی دارد .  چیزی فراتر از جسم مادی و اعمال حیوانی اوستًماّاست مسل
مقـصود و هـدف خداونـد نیـز از . ته اسـتتشریف و تکریمی قرار گرفچنین که سبب 

خلقت چنین موجودی به تعبیر قرآن، عبادت و تقرب حداکثری به خالق این روح است 
 بررسـی چگـونگی ،از ایـن رو. گـردد و این هدف با ایمـان و عمـل صـالح محقـق مـی

یابـد کـه البتـه از نگـاه محققـان  گیری و تحقق عمل صـالح اهمیـت فراوانـی مـی شکل
  .ت پذیرفته استرهای فراوانی در این حوزه صو  نبوده و تا کنون پژوهشاسالمی دور

هـای بنیـادین  الـنفس بـه تبـع نحلـه  علم اخـالق و علـمۀدانشمندان اسالمی در حوز
هـای   اسالمی پدیدار گشت، بررسـیۀهای آغازین دور کالمی و فقهی که از همان سده

هـای  در این میان، بررسـی. اند دهخود را با رویکردهای عقلی، شهودی و نقلی دنبال کر
های فلسفی و  که خالص و سره و یا مشوب و توأمان با بررسیگرا، فارغ از آن نقلی و متن

اغلب . ندا اند، به خودی خود دارای جایگاه و حائز اهمیت فراوان شده عرفانی انجام می
 انـسانی علمای اسالمی از متن قرآن و حدیث به عنوان منابعی کاشف از حقیقت نفـس

هـای فلـسفی و عرفـانی روی  انـد و حتـی در جـایی کـه بـه برداشـت پوشی نکرده چشم
انـد و  های خود شاهد گرفتـه ید بر دریافتٶاند، آیات قرآن و روایات را به عنوان م آورده
  .اند های خود صحه گذاشته گونه بر یافته این

شناسـی در غـرب  روانًگرا در این حوزه نیز عمال با ظهـور دانـش  های تجربه بررسی
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دهند؛ همان سـالی کـه ویلهلـم   نسبت می١٨٧٩ظهور این دانش را به سال .  گردیدآغاز
گنجـی، (شناسـی را در شـهر الیپزیـک آلمـان بنیـان نهـاد  وونت نخستین آزمایشگاه روان

داننـد،  شناسی را به عنوان دانش شناخت روان یا ذهن می چه دانش رواناگر. )١۴: ١٣٨۴
اندازی تجربی مستقیم بـه درون روان و  جا که دستگرا از آن های تجربه رسی برۀدر حوز

 با ذهن، همانا عمل ذهن آدمی ناشدنی است، تنها معیار و سنجه برای آزمودن و آشنایی
کـه بـه روان شناسـی، بـیش از آن  رو، دانـش رواناز این.  خارجی استۀیافتو رفتار بروز

دهـد و در جـستجوی آن اسـت کـه بـا  ش قـرار مـیبپردازد، رفتار انسان را مـورد کنکـا
هـای   رفتارهای متفاوت انـسانِرویکردی تجربی از طریق مقایسه و سنجش آزمایشگاهی
هــای  بــر ایــن مبنــا، مکتــب. گونــاگون، علــل اساســی بــروز رفتارهــای آدمــی را دریابــد

انـد کـه در هـر یـک از ایـن  شناسـی پیـدا شـده  دانش تجربـی روانۀگوناگونی در حوز
بـه صـورت تجربـی بایـد  عامل یا عواملی اسـت کـه ۀکاتب، عمل و رفتار آدمی زاییدم

عـدد روان  عناصر متۀگوید عمل زایید که میـ گرایی   مانند مکتب ساخت؛بررسی شوند
 ـشوندـ گیری می است و به صورت آزمایشگاهی اندازه...) احساس، ادراک، هیجان و(

ناپـذیر اسـت و کـل  ِ کـل روان تجزیـهۀییـدکه معتقد است عمل زاـ گرایی  و مکتب کل
 حـائز اهمیـت و مـشترک در ایـن مکاتـب آن ۀنکت. )همان: ک.ر( ـارزیابی شودباید روان 

ریـزی  هـا، بررسـی رونـد و عوامـل رخـداد عمـل آدمـی بـا طـرح  آنۀاست کـه در همـ
ماننـد یـادگیری،  ـپـذیر  گیری پارامترهـای سـنجش های تجربی مناسب و اندازه آزمایش

 بـه صـورت آزمایـشگاهی و ــ... وش، حافظه، احساس، هیجان، شخصیت، وراثـتهو
  .پذیرد مشاهدات طبیعی و بالینی صورت می

در این مقاله، کوشش شده است نخست ساختار روان آدمی و کارکردهـا و حـاالت 
 جستجو شـده و سـپس رونـد رخـداد نااجزای آن بر مبنای قرآن و روایات معصوم

 اساسی در این پژوهش عبارت استال ٶس.  این ساختار دنبال شودعمل صالح در گذر از
گیری عمل صالح از آغاز تا پایان، چه روندی طی شده، چه اتفاقاتی  در شکل :از اینکه

پـذیرد؟ آیـا از میـان آیـات قـرآن کـریم و روایـات  رخ داده و چه تعامالتی صـورت مـی
گیری عمل صالح  یند شکلارتوان به یک نظام و ساختار مشخص برای ف  میانمعصوم

 مشخـصی ۀظامی که اجزای آن با یکدیگر هماهنگ بوده، هر کدام وظیف؛ ندست یافت
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  دهی به عمل صالح نقش ایفا کنند؟  عهده داشته باشند و مرحله به مرحله در شکلبر
کنون کمتر در  طلبد که تا ساز را می  رویکرد و نگاهی نظامًپاسخ به این پرسش قطعا

در ایـن رویکـرد، بـه اطالعـات . رآنـی و روایـی بـه کـار گرفتـه شـده اسـتمطالعات ق
شـود  و سعی مـی آمده در مورد موضوع عمل صالح با دیدی کلی نگریسته شده دست به

  .من ارائه شوندٶها در قالب نظام عملکردی انسان م این مفاهیم و اطالعات مربوط به آن

  های گوناگون بررسی عمل صالح روش. ١
هـای گونـاگون موضـوع تحقیـق  همانند بسیاری از مفاهیم قرآنـی، از جنبـهعمل صالح 

پژوهشگران قرآنی در بررسی و واکاوی یک مفهوم قرآنی، . پژوهشگران قرار گرفته است
  :اند ًعمدتا دو رویکرد را آزموده و دنبال کرده

   بررسی لغوی و اصطالحی)الف
 در ایـن . چنـد مفهـوم دیگـر بررسی چگونگی ارتباط مفهوم مورد نظر با یک یا)ب

  .شود دو میان مفاهیم دنبال می به نوع بررسی، ارتباط دو
انـد، رویکـردی جدیـد و  اما رویکردی که نویسندگان این پـژوهش در پـیش گرفتـه
  .شود نوپاست که پس از معرفی دو رویکرد باال بدان پرداخته می

  بررسی لغوی و اصطالحی. ١ـ١
در مـورد مفهـوم . م، بررسی لغوی و اصطالحی اسـتنخستین گام در معرفی یک مفهو

 ۀعمل صالح نیز، هم از نظر لغوی و هم از نظر شناخت معنـای اصـطالحی آن در حـوز
هـای فراوانـی صـورت   ایـن مفهـوم، پـژوهشِواژگان قرآنی و به اصطالح حقیقت قرآنی

حی  در این بخش، تنها به برترین و مشهورترین تعـاریف لغـوی و اصـطال١.گرفته است
  .شود عمل صالح در میان مؤلفان و پژوهشگران اشاره می

                                                                 
 جمـال ۀترجمـ، عمـل صـالح از دیـدگاه قـرآن،  محمـدباقر صـدر:هـای کتـابجوع کنید به نمونه ررای ب. ١

 ؛عمل صالح و صـالحان در اسـالممرتضی حسینی،  ؛عمل صالح در قرآن و حدیث ،ی حسن صادق؛موسوی
حـسین خوشـدل  :نیـز رجـوع کنیـد بـه مقـاالت. ن کریمعمل صالح و مصادیق آن در قرآطیبه اکبری راد، 

مفهـوم عمـل صـالح در نظـام «، جعفریسیدحـسین محمـد ؛» معنایی عمل صـالحۀبررسی حوز«مفرد، 
  . مینا اسکوییۀ ترجم،»اخالقی قرآن
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   معنای لغوی عمل صالح.١ـ١ـ١
راغـب .  عمـل و صـالح تـشکیل شـده اسـتۀاز دو واژ» عمـل صـالح«ترکیب وصفی 

  :نویسد  عمل میۀدر تعریف واژاصفهانی 
باشـد؛ زیـرا  دهد و اخص از فعل مـی عمل هر فعلی است که حیوان از قصد انجام می

  .)٣۵١: ١٩٩٨(رود  ً بعضا در مورد جمادات نیز به کار میفعل

 گوید که از روی عمل را به کاری می، الموارد اقرب نیز به نقل از قرآن قاموس صاحب
ابوهالل عسکری نیز وجود معنای تعـب . )۴۴: ١٣۶١قرشی، (فکر و عقل انجام شده باشد 
 معنای لغوی عمل عبـارت ایننابرب. )١۴٢: ١٣۶۶قریب، (داند  و مشقت را در عمل الزم می

  .از کاری است که از روی قصد، علم، بصیرت و البته همراه با مشقت و سختی باشد
 صالح است، در لغـت بـه معنـای ضـد فـساد اسـت ۀ صالح نیز که مصدر کلمۀواژ

 و عالمـه )٢٨٩: ١٩٩٨(ایـن معنـا را تأییـد کـرده اصـفهانی راغب . )۵١۶: ١۴٠۵منظور،  ابن(
باشـد،  با توجه به معنای فساد که عبارت از تغییر کردن طبع اصلی هر چیز مـیطباطبایی 

 معتقـدایـشان . دانـد اش می معنای صالح را باقی بودن هر چیزی به مقتضای طبع اصلی
ای که در خور آن باشد، بـر آن مترتـب  وقتی عملی صالح شد، هر خیر و فایدهاست که 

چه گفته شد، معنای لغـوی عمـل با توجه به آن. )١۵/۴٠٠: ١٣٧۴طباطبایی، (خواهد گشت 
صالح عبارت خواهد بود از کاری که از روی قصد و علم و همراه با مشقت انجام شده 

  .و از آثار نیک مترتب بر آن، چیزی کاسته نشده باشد

   معنای اصطالحی عمل صالح.٢ـ١ـ١
از بایـد هیم قرآنـی پژوهان بر این باورند که برای شـناختن واژگـان و مفـا شماری از قرآن

ها  ای موارد، معنایی ویژه را برای برخی واژه خود قرآن یاری جست؛ چرا که قرآن در پاره
 اهللاةآیـ. ًوضع کرده است که الزاما با معنای رایج و متداول آن نزد عـرب یکـسان نیـست

  :نویسد معرفت در این باره می
ْاساسا قرآن  گاه مطالـب خـود را در قالـب . خود داردۀ زبان خاص و اصطالحاتی ویژً

 :١٣٧۶: ک.ر(اصطالحات خود مطرح ساخته، نه بـر اسـاس اصـطالحات عـرف عـام 
  .)١٠/٢٧٢ـ٩
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 از مفسران، عمل صالح را یک مفهوم کلـی و برابـر بـا کـار نیـک و خـوب بسیاری
...  مشابه مانند عمل حسن، عمل خیر وهای دانسته و هیچ تفکیکی میان این واژه و واژه

برخی مفسران معاصر مانند مکـارم شـیرازی . )۴/۴٣ش: ١٣٨٨خوشدل مفرد، (اند  دهقائل نش
 در تفاسیرشـان، عمـل )٢٢۶: ١٣٧٧(، جویبـاری )۶/۴٢۴: ١۴٠۶(، مدرسی )٢٧/٢٩٩: ١٣٧۴(

 اعمـال خـوب و نیـک، ۀًصالح را عمدتا به صورت یک مفهوم کلی و مطلق شامل همـ
. اند  دانسته)٢٧/٢٩٩: ١٣٧۴کارم شـیرازی، م(حتی برداشتن یک سنگ از مسیر عبور و مرور 

هـا مفهـوم عمـل صـالح را  شود کـه غالـب آن اما با مراجعه به تفاسیر متقدم مالحظه می
،  طبرسـی؛٣/۴٠۵: ١۴٠٩طوسـی، : ک.ر(انـد   شرعی به آن دادهۀمحدودتر دانسته و بیشتر جنب

وا ُلـِمَع ، یر فـرات کـوفیتفـس بـرای نمونـه در ؛)٣/١۴٠: ١۴٠١،  دمـشقیکثیر  ابن؛۴/٢۴٨: تا بی
 و )۶٠٧: ١۴١٠کـوفی، (یعنی انجام واجبات تفسیر شده است » ّدوا الفرائضأ« به ِاتَِاَّالـص

 حـج محـدود ۀ به انجـام فریـض)١٠ /منافقون( َنيِِاَّ الـصَنِ مْنُکَأ ... یا در تفاسیر مختلف 
  .) ذیل این آیهالبیان مجمع و المنثور ّالدر: ک.ر(شده است 

  صالح با یک یا چند مفهوم دیگر حقیقی عمل بررسی ارتباط معنایی و. ٢ـ١
های شناسایی یک مفهوم، بررسی ارتباط آن با مفاهیم دیگر در یـک  یکی دیگر از روش

بـه ایـن معنـا کـه پـس از مـشخص شـدن معنـای لغـوی و .  معنایی مشترک استۀحوز
رسـد کـه از نظـر   واژگـانی مـیاصطالحی یک واژه، نوبت به شناخت ارتباط آن واژه با

 مـتن، در ًو یا معمـوال در یـک) دارای ارتباط جانشینی هستند( معنا نزدیک به آن هستند
نـشینی و  بـا کـشف روابـط هـم). نشینی هـستند دارای ارتباط هم(گیرند کنار آن قرار می
یی منسجمی از ایـن مفهـوم دسـت توان به شبکه معنا  می»عمل صالح«جانشینی مفهوم 

  .تیاف
ترکیب وصفی عمل صالح و مشتقات آن، از نظر معنا با ترکیباتی مانند عمل حسن یا 

... ر کنـار مفـاهیمی چـون ایمـان، صـبر وًعمل خیر در قرآن مشابهت داشته و معموال د
هـای  تـوان بـه بررسـی  مـی ارتبـاط عمـل صـالح بـا ایـن مفـاهیمۀدر زمینـ. گیرد قرار می
ه نمود که از دیرباز موضـوعی فهوم با مفهوم ایمان اشار ارتباط این مبارۀگرفته در صورت
هـا   با تمـامی آن،برانگیز میان فرق مختلف کالمی بوده و دیدگاه شیعه در این میان بحث
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گریـزی و یـا  ، نـه بـا عقـل علمای شیعی به پیروی از امامان معصوم.  استمخالف
 نه بـا تحجـر و جمـودگرایی گرایی معتزله و ، نه با عقلاند ستیزی اهل حدیث موافق عقل

حقیقت ایمان، همان اعتقـاد و تـصدیق قلبـی اسـت و اقـرار که معتقدند ایشان  .اشاعره
رسـتمی، : ک.ر( آیـد زبانی، ترجمان این اعتقاد قلبی و نشانه و عالمت ایمان بـه شـمار مـی

  ١.)۴/١٠ش: ١٣٨٢
ده کـرد کـه در هایی مـشاه توان در پژوهش  میهای دیگر از این نوع رویکرد را نمونه

گیـری آن صـورت  ثر در شـکلٶموضوع بررسی ارتباط عمل صالح با مبادی یا عوامل مـ
  مثـالیار بـ؛...ت، اراده، انگیـزه، هیجـان، قـدرت وگرفته است؛ عواملی همچـون نیـ

بـا نقـش   و بغض سخن گفـت کـهّبا هیجان یا همان حب توان از ارتباط عمل صالح می
های درونـی، انـسان را توحیـدی کـرده، ضـمن   و گرایشها مؤثر در تنظیم رفتار، نگرش

. گردد های روانی، موجب انسجام و یکپارچگی شخصیت می  انرژیۀجلوگیری از تجزی
سان، راه وصول به اهداف، آسان گشته، جریان حرکت انسان به سمت الگوی برتر  بدین

  .)١١٢/١۴١ش: ١٣٨۶کوثری، : ک.ر(یابد  تحقق می
ه آن توجه نمود این است که ارتباط عمل صالح با مبادی آن، بـه جا باید بآنچه در این

  :دو صورت ممکن است بررسی شود
  .ارتباط عمل صالح با برخی از عوامل مؤثر در پیدایش آن) الف
 آن و یـا بـه عبـارت دیگـر، ۀ عوامـل پدیدآورنـدۀارتباط عمل صالح با مجموعـ )ب

  .گیری عمل صالح یند شکلابررسی فر
دوی مفهوم عمـل صـالح  به  رویکرد بررسی دو،های گروه الف هشدر حقیقت پژو

منـد یـا  هـای گـروه ب نـوعی بررسـی نظـام کند، اما پژوهش  میبا مفاهیم دیگر را دنبال
نظر دارد که با رویکرد قبلـی متفـاوت بـوده و همـان روشـی اسـت کـه  ّساختاری را مد

  .کنند  مینویسندگان در این پژوهش دنبال

                                                                 
نیـز رجـوع کنیـد بـه  .ایمان و عمل صـالح ،مصطفی اولیایی: کتابرجوع کنید به های بیشتر  نمونهبرای . ١

االسالم «،  زکی مشعل؛»ایمان و عمل صالح در دیدگاه ابوالفتوح رازی« ، رقیه فاضل انوار یزدی:مقاالت
  .» ثمرتها عمل صالح و اخالقةعقید
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  تاریبررسی ساخ .٣ـ١
مند در موضوعات دینی، روشی غیـر از دو روش قبلـی اسـت کـه توضـیح  پژوهش نظام

شـود، بـه هـر   مـیدر این روش که از آن به نگاه یا اجتهاد سیستمی نیـز تعبیـر. داده شد
ه با ک از عناصر است یا ستم، مجموعهیس. شود  میموضوعی به عنوان یک سیستم نگاه

در هـر سیـستم، . انـد  هدف در تـالشیک تحقق ی برانند وک یارتباط برقرار م گریدیک
 مـستقل و ی از عناصر، اثـریک چیر دارد و هیل، تأثکگر اجزاء و بر یر هر جزء بر دییتغ

  .رندیپذ یگذارند و نم یمجموعه نم جدا از
ت یـ فعالیچگـونگ ستم یعنییس رفتار. دهد هر سیستمی، رفتاری را از خود بروز می

 :ند ازا های هر سیستم عبارت لفهٶترین م اصلی .ستمی به هدف سدنی رسی آن برایرهایمتغ
 کیـکتف( ستمیط سیستم و محین اجزا، هدف، مرز سی، روابط ب)رهایمتغ( اجزا و عناصر

ــ ت یــ فعالۀنحــو( ستمیــان سیــ، جر) آنیستم و عوامــل داخلــیــن عوامــل خــارج از سیب
  .)ستمیدن به هدف سی رسی برایخارج  وی داخلیرهایمتغ

ام یا سیستم هر موضوع یا مفهوم، ظس اجتهاد سیستمی، برای به دست آوردن ناسا بر
له، اسـتخراج ئ مرتبط با مـسً مرتبط و احتماالیها، عناصر و اجزا لفهٶ متغیرها، مۀباید کلی

له، ابتـدا ئبر این مبنا، برای رسیدن به پاسـخ مـس. دن مسائل درآیۀد و به صورت شبکنشو
 مـرتبط بـا ًهای حداکثری از مفاهیم مـرتبط و یـا احتمـاال زارهها و گ  کلیدواژهۀباید شبک

  . معانی احتمالی موجه از هر گزاره استخراج شودۀسپس باید کلی. له تولید شودئمس
الـذکر بایـد از   آخر، برای دستیابی به پاسخ نهایی از میان محـتمالت فـوقۀدر مرحل

آمـده بـا  دسـت هـای بـه ه گـزارۀسازی مدد جست؛ یعنی مجموعـ یندها و مدلامنطق فر
معانی محتمل را در یک مدل کاربردی که دارای ورودی، خروجی، پردازش و مراحـل 

ها در چه قسمتی  پردازش است، در کنار هم قرار داد تا معلوم شود هر کدام از این گزاره
  .توانند ایفای نقش داشته باشند می

هدی از خود قرآن و روایات که در این پژوهش نیز روان انسان با توجه به قراین و شوا
در قسمت بعد توضیح داده شده است، همچون یک سیـستم در نظـر گرفتـه شـده کـه 

عمل . باشد  می، خروجی، هدف و جریانی مشخصهای اصلی مثل ورودی ٶلفهدارای م
ینـد تولیـد ا دارای فرًیا رفتار، چه صالح و چه فاسد به عنوان خروجی این سیستم، مـسلما
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  .ش به دنبال دستیابی به آن هستیم بود که ما در این پژوه خواهدمشخصی
برای به دست آوردن نظام یا سیستم روان انسان از درون مـتن قـرآن و روایـات، ابتـدا 

هـای  واژگان قرآنی مرتبط با مفهوم عمل یا رفتار استخراج شده و سپس با تحلیـل گـزاره
 ۀدر دسـت. شـوند بندی مـی دستهمربوطه، این واژگان در دو گروه ساختاری و کارکردی 

ن انسان، مانند قلـب، صـدر، فـؤاد  ساختار روادهندۀ ساختاری، عناصر و اجزای تشکیل
 کـارکردی، کارکردهـا و حـاالت مربـوط بـه ایـن عناصـر ۀ و در دستگیرند  قرار می...و
 ارتباطات موجود میان ۀبا بررسی مجموع.  ...ختاری، همچون ایمان، معرفت، حب وسا

 ساختاری، جایگـاه و چیـنش رتبـی ایـن اجـزا در سـاختار روان انـسان مـشخص اجزای
گـاه بـا آن. گردد ها معین می شود و سپس کارکردها و حاالت مرتبط با هر یک از آن می

بررسی و دنبال کردن روابط میان کارکردهای گوناگون اجزای ساختاری، روند پیـدایش 
سپس این سیـستم . تاری آشکار خواهد شدو بروز عمل یا رفتار، در گذر از اجزای ساخ

 بعـد بـه بررسـی سـیر یـا رونـد ۀدر مرحلـ. گردد  میهئبه صورت یک مدل پیشنهادی ارا
 که در فرهنگ قرآن از آن با عنـوان  خواهیم پرداختمن در این سیستمٶرفتاری انسان م
  .شود  میعمل صالح یاد

 در میان آثاری جـستجو باید های ساختاری در موضوع عمل صالح را  پژوهشۀپیشین
با این حال، تـا . اند شناسی دینی نگاشته شده شناسی و روان های انسان نمود که در حوزه

ًاند، اثری که دقیقا به بررسـی رونـد رخـداد  آنجا که نویسندگان این مقاله جستجو کرده

 در پرداختـه باشـد،)  قرآن و روایـاتۀبر پای(عمل صالح در گذر از ساختار روانی انسان 
توان چشم پوشید، که به هر روی،   نمیها نیز  از برخی پژوهش، با این حال.دست نیست

انگـاری اجـزای   اما همـسان١.اند ساز را جستجو کرده و پی گرفته ای رویکرد نظام گونه
و عـدم ... اد، عقل، لب، سمع، بـصر وٶ عملکرد انسان همانند قلب، صدر، فِساختاری

                                                                 
هـای  پـژوهش(» ناسـی قرآنـیش سـاختار انـسان«، الدین فارسی جالل :رای نمونه رجوع کنید به مقاالتب. ١

هـای  فـرض پـیش«، مـسلم اکبـری و  خـسرویهحسین اسکندری، زهر خسرو باقری، ؛)١۶ـ١۵، شقرآنی
حـضور اراده در مبـادی «رضـا برنجکـار،  ؛)۵ش: ١٣٧۴،  حوزه و دانـشگاهۀمجل (»شناسی اسـالمی روان
تحلیل مفاهیم شناختی «صفت،   ابراهیم نیک و حسین زارع؛)۶ش: ١٣٧۵، مجلۀ حوزه و دانشگاه(» عمل

نیـز رجـوع  ؛)۴۶ش: ١٣٩٠، ی در دانشگاه اسـالمیمطالعات معرفت(» های اسالم و عاطفی انسان در آموزه
یۀتفسیر انسان به انسانجوادی آملی، : کنید به کتاب   .شناسی انسان  جدید پیرامون معرفت؛ نظر
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یـت، تفکـر و تعقـل، جود میان کارکردهایی همچـون اراده و نهای مو  دقیق تفاوتتبیین
ها برای ایجاد   عوامل دخیل یا بایستهبارۀو بسنده کردن به کلیاتی در... علم و معرفت، و

گیری آن از ابتدا تا انتها، ضرورت پژوهـشی  عمل صالح و عدم تبیین دقیق مراحل شکل
  .سازد  میمتفاوت در این زمینه را روشن

   به ساختار روان در قرآن و روایاتنگاهی. ٢
 اول ۀآنچه ما را بر آن داشت که به روان آدمی به دید یک سیستم نگـاه کنـیم، در درجـ

در طـی . شـود  مـیشواهدی است که در خود متن قرآن و روایـات در ایـن رابطـه دیـده
 در »عمـل صـالح« و به طور خاص »عمل یا رفتار«بررسی و کنکاش در موضوع کلی 

 واژگان، اصطالحات و مفاهیمی ماننـد نفـس، روح، ۀبه مجموع یات قرآن کریم،میان آ
یـابیم کـه در اغلـب   مـیدسـت... عقل، لب، قلب، صدر، فؤاد، شاکله، سمع، بـصر و

. شـوند های قرآنی به عنوان تعابیری گوناگون از یک حقیقـت یـاد مـی تفاسیر و پژوهش
ُاخـذمکَؤُ یَال  ۀ عالمـه طباطبـایی در ذیـل تفـسیر آیـ، نمونـهرایب ُ ُ َ اهللا بـاللغو ىف أميـِ ْ َ ِ ِ

ْ َّ
ِ ُ َلم وِنُکاّ َ ْن ِکـْ

ْاخذمکَؤُی ُ ُ َ مبِ ُسبت قلوبمکَْا کِ ُ ُ ُ ْ َ ٌ واهللا غفور حلميَ ِ َ ٌ ُ َ ُ َّ )یرامون معنای پیگفتار«در بحثی با عنوان  )٢٢۵/ بقره 
ب یـا  قلـۀداند کـه واژ ، این حقیقت را همان روح یا نفس آدمی می»میرکقلب در قرآن 

البته در پایان این گفتار به عدم وضوح این نظریه . ًصدر مجازا برای آن به کار رفته است
  :کند اشاره می

یق هـذا النظـر  تحقی إشارة إلیتابه تعالک یون هذه اإلطالقات فکد أن تیس من البعیلو
  .)٢٢۵ ـ٢/٢٢٣: ١٣٧۴(ضاح بعد ّ االتّلکضح ّتیإن لم و

ُواعلم ۀ یا در تفسیر آی َ ْ َوا أن اهللا َ َ ّ َّ َول بنيَ ْ َ ُ ْ املرء وقلبه وأنه إلیُ َ ِ ُ َّ َ َ َِ ِ
ْ َ ِْ ْ شرونَ َه  ُ َ ْ ُ

ِ )فرماید می )٢۴/ انفال:  
ترسـد  یدارد و م یدارد و دشمن م یند و دوست مک یم مکه حک است یزیقلب آن چ

 ی وقتـ.گـردد ی مـکشود و انـدوهنا یند و خوشحال مک یشود و آرزو م یدوار میو ام
ه با قوا و عواطف ک است یقت قلب همان جان آدمین باشد پس در حقیقلب ا یمعنا
  .)٩/۴۶: همان(پردازد  ی خود میاتی حیارهاکه مجهز است به ک یا هیباطن

در اینکه این واقعیت مجرد، عین نفس به معنای من انسانی باشد جـای درنـگ «اما 
ن نفس و قلـب را نفـی  عینیت و وحدت بیۀتوان شواهد چندی یافت که رابط می. است
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ند که نفس را یـک واقعیـت کلـی و فراگیـر نـشان ا سو متمایل عکس بدین و برکنند می
 »کند، یعنی ابزاری است در خدمت نفس و من انسانی دهند که بر محور قلب عمل می

  .)١۶/٢٣ـ١۵ش: ١٣٧٧صدر، (
  :خوانیم  ادراک و شناخت در آدمی میۀ قوۀ نیز دربارقرآن پیامدر کتاب 
 »عقل و نهـی «دارد، به آن ها باز می  انسان را از زشتی، مرموز الهیۀز آنجا که این قوا

 و از آنجـا کـه قـسمت »قلب« در حال دگرگونی است به آن ً از آنجا که دائما.گویند
 نزدیکی بـا حیـات ۀاز آنجا که رابط. اند  گفته»صدر«اعالی وجود انسان است به آن 

 خلوص برسد و خالص گـردد، بـه ۀهنگامی که به مرحل و »روح و نفس«دارد، به آن 
مکارم شیرازی، ( گویند »ادٶف« گویند و سرانجام هنگامی که پخته شود به آن »لب «آن

١/١: ١٣٧٧۴٧(.  

شود کـه آیـا بایـد ایـن واژگـان را بـا یکـدیگر   میدر اینجا این پرسش اساسی مطرح
 عـدم ۀبر نظری که بنانا نمود یا اینفس یا روح یا دل مع دانست و همگی را همان نمعنا هم

ها معنا و مفهومی جدا از دیگری در نظر گرفت کـه  یک از آن ترادف در قرآن، برای هر
توان عقل را با فؤاد یکی دانست؟ اگر   میقابل جایگزینی با یکدیگر در آیات نباشند؟ آیا

 داده قلب و صدر یک حقیقت هستند، چگونه یکـی از آن دو محـیط بـر دیگـری قـرار
  )۴۶ /حج: ک.ر( شده است؟

خوریم که حاالت مختلف یـا کارکردهـای  از طرف دیگر، در قرآن به واژگانی برمی
توان هم به نفس، هم به صدر و هم بـه  اند که نمی ًگوناگونی را مثال برای قلب برشمرده

 ها، برخی از این تفاوت کارکرد١ـ٢نمونه در جدول رای ب. عکسرنسبت داد و بسمع و بصر 
  .و حاالت، تنها در مورد قلب و صدر نشان داده شده است

با تمرکز بیشتر بر روی این مفاهیم و مشخص نمودن کاربردهای اختصاصی هر یک 
ها و همچنین با تـرجیح اصـل عـدم وجـود تـرادف در قـرآن، ایـن فرضـیه تقویـت  از آن
رد مـشخص کدام از این واژگان، یک عنصر مشخص یا یک کارک که گویا هر شود می

ال بعـد ایـن اسـت کـه ایـن عناصـر چـه ٶسـ. باشند نظام مشخص و قانونمند می از یک
ها   و با عمل و رفتار از طرف دیگر دارند و کارکردهای آن،ارتباطاتی با یکدیگر از طرفی

  .ثرندٶ م)صالح یا فاسد( دهی به عمل چگونه در شکل
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سـازی را کـه  یا نگاه نظام منظور کشف چنین نظامی باید مراحل اجتهاد سیستمی به
در اینجا بـه دلیـل حجـم بـاالی ایـن کـار و .  توضیح داده شد، به کار برد٣ـ١در بخش 

هـایی از ایـن واژگـان و  محدود بودن مقاله به حد معرفی کردن این روش، تنها بـه نمونـه
  .کنیم  میها و ساخت یک مدل بسیار ابتدایی از ساختار روان بسنده ارتباطات آن
 واژگان قرآنی مربـوط بـه مفهـوم ۀور که گفته شد، در گام نخست، مجموعهمان ط

 کلی ساختاری و کارکردی ۀها، در دو دست های مرتبط با آن ه به گزارهجعمل پیدا و با تو
 کـه در فراینـد هـستندای از مفـاهیم  واژگـان سـاختاری، مجموعـه. شوند بندی می دسته
 رفتـار در ۀ اولیـۀژه و مشخص بـوده و مـادثیرگذار و دارای نقش ویأگیری عمل، ت شکل

 واژگان کارکردی مربوط به حـاالت .رود هاست که شکل پذیرفته و پیش می گذر از آن
  .هستندهای هر یک از واژگان ساختاری  و نقش
قلب، صدر، فؤاد، سمع، بـصر، جـوف، : ند ازا  ساختاری عبارتۀ واژگان دستۀنمون

: نـد ازا  کارکردی عبـارتۀ واژگان دستۀ؛ و نمون...لب، اذن، عین، شاکله، فکر، عزم و
شـرح، اسالم، ایمان، کفر، شرک، تعقـل، تفکـر، تفقـه، تـذکر، تـولی، اراده، حاجـت، 

  . ...ضیق، طبع، رین، خوف و
  

  گون قلب و صدرکارکردهای گونا / حالت:١ـ٢جدول 
  )دهد نشان میبه خوبی را ، عدم اشتراک کارکردی توجه به این جدول(

  حالت
 ا کارکردی

  آیاتۀنمونقلبصدر

َیرضوا بأن      طبع ْ َ
ِ

ُ وُکَ ا مع ا َو َ ْ َ َ َالف وطبع ُ َ َ ِ
ُ َ ِ َ قلو فھم الِ ْ ُ َ ْ ِ ِ

ُ َقھونَ ُ ُ َ ْ
 )٨٧ /توبه(

َخمت اهللا      ختم َ ُ ّ َ َ َ قلو وَ َ َ ْ ِ ِ
ُ َ مسعھم وُ َ َ ْ ِ ِ ْ َ أبصَ ْ َار غشَ ِ ْ ِ ٌاوة ِ َ )٧ /بقره(  

َافال     قفل َ َ َ َدبرون القرآن أم َ َ ْ َ َ َْ ُُ ْ َّ َ قلوب أقفَ ْ َُ
ٍ

َاهلُ  )٢۴ /محمد( اُ

َفإ     عمی َّ ِ
َ تعمی األبصَا الَ ْ َ ْ َ ْ َلار وَ َ ِن تعمی القلوب الىت ىف الصدورِکُ ُ ُّ ِ ِ

َّ ُْ َُ ُ ْ َ ْ )۴۶ /حج( 

َال بل رَک     رین ْ َ َان َّ َ َ قلو مَ ْ ِ ِ
ُ َیا َا اکُ ُسبْکُ  )١۴ /مطففین( َونِ

ْولري     ربط َ ِ َبط َ َ َ
ُ قلوبمکِْ

ِ
ُ ُ

 )١١ /انفال( 

ْفأما الذین ىف قلو زی     زیغ ََ ْ ِ ِ
ُ ُ

ِ ِ
َّ َّ َ َفَیغ َ َبعون مٌ َ ُ ِ

ُابه منهََشا َّ َْ ِ َ )٧ /آل عمران( 

َصرف اهللا قلو بأ قوم ال     صرف ٌ ْ َ ُْ ُ َّ َ
ِ ْ

ُ َ ُ ُ ّ َ َ َقھونَ َ ُ َ ْ
 )١٢٧ /توبه( 

ُومن ی     ءاهتدا ْ َ ْؤمن باهللا َ َ ِ ّ ِ ْ ِ ِبُکد قلبه واهللا ْ ُ ّ َ ُ َ ْ َ ْل ِ َ ِء علِّ َ  )١١ /تغابن( ٌميٍ
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ِألنمت أشد رهبة ىف     هرهب
ً َ ْ َ ُّ َ َ ْ ُ ْ َ ْ صدورَ ِ ِ ُ ُ )١٣ /حشر( 

ِلَیو     ابتال َتلیَ ِ َ َ اهللا مْ ُ ْ صدورمکِا ىفّ ُ ِ ُ ُ )١۵۴ /آل عمران( 

َأول     امتحان ِ الذَكِئُ
ن اهللا قلو للتقوَّ َین ا ْ َّ ِ ْ ُ َ ُ ُ ُ ّ َ ََ َ  )٣ /حجرات( یْم

ِلُیو     تمحیص َص مَ َ ِّ ُ قلوبمکِْا ىفَ
ِ

ُ ُ
 )١۵۴ /آل عمران( 

ُفمن ی     اسالم ْ َ ْرد اهللا أن َ َ ْ َ ُ ّ ِ َدیِ َه ِ َرح صدره لإلسالُ ْ ِ
ْ
ِ ُ َ ْ َ ْ َ  )١٢۵ /انعام( ِمْش

َّومل     ایمان َ َدخل اإلميَا یَ ْ
ِ

ُ ِان ىفْ ُ قلوبمکُْ
ِ

ُ ُ
 )١۴ /حجرات( 

َلو     کفر ْلُکن من شرح باِکَ ِ َ َ َ ْ ًفر صدرَْ ْ َ ِ
 )١٠۶ /نحل( اْ

َفأعقبھم      نفاق
ِ ْ ُ َ َ ْ َ ْ قلوِا ىفًاقَ ِ ِ

ُ ُ
 )٧٧ /توبه( 

َأال     اطمینان ِ بذرکَ
ْ

ِ ُ اهللا تطمئن القلوبِ َُ ُ ْ ُّ ِ ْ َ ِ ّ )٢٨ /رعد( 

ِإن ىف     کبر ْ َّ صدور إالِ
ِ ْ ِ ِ ُ َرب مِ کُ ٌ َا  ببْ ِ ْ

ِالغُ  )۵۶ /غافر( ِیهِ

ُومن ی     حرج ْ َ ِرد أن َ ُ ْ َ ْ َله ِ ُ ِّعل صدره ضیَّ َ ُ َ ْ َ ْ َ ًا حرجًقْ َ  )١٢۵ /انعام( اَ

َو     شفاء ِف صدور قوم مؤمنَ ِ ْ ُ ٍ ْ
َ َ ُ ُ ِ  )١۴ /توبه( َنيْش

َ     حسرت َعل اهللا ذِل ُ ّ َ َ ِ حسرة ىفَكِلْ ً َ ْ ْ قلوَ ِ ِ
ُ ُ

 )١۵۶ /آل عمران( 

َوال     حاجت ِدون ىفَ َ َ ُ
َ صدور حِ ْ ِ ِ ُ اُ ُاجة مما أو ُ َّ ِ ً َ )٩ /حشر( 

ُحصرت صدور أن      حصر ْ َ ْ ُ ُ ُ ُ ْ َ ِ ْاتلومکََ ُ ُ ِ )٩٠ /نساء( 

ُفمن ی     شرح ْ َ ْرد اهللا أن َ َ ْ َ ُ ّ ِ َدیِ َه ِ ِرح صدره لُ ُ َ ْ َ ْ َ َإلسالْش ْ ِ
 )١٢۵ /انعام( ِمْ

ُومن ی     ضیق ْ َ ِرد أن َ ُ ْ َ ْ َله ِ ُ ِّعل صدره ضیَّ َ ُ َ ْ َ ْ َ ًا حرجًقْ َ  )١٢۵ /انعام( اَ

َیومن      اثم ْ َ َتمھْکَ ْ ُا فإنه آمث قلبهُ ُُ ْ َ ٌ ِ َّ ِ
َ

 )٢٨٣ /بقره( 

ِلذَا    وسوسهورود 
َی َّ ِسوس ىفُ ُ ِ ِ صدور الناسْ

َّ ُِ ُ )۵ /ناس( 

ای میـان ایـن مجموعـه واژگـان  دسـته ای و میـان دسته هایی درون گام دوم، ارتباطدر 
چند منبع اصلی، آیات قـرآن کـریم هایی، هر  در جستجوی چنین ارتباط.شوند برقرار می

و نیز روایات  اند طور ویژه بدین موضوع پرداختهاست، از شماری روایات راهگشا که به 
 کار، به ۀ، به عنوان نمونه و برای آشنایی با شیوزیردر . ن آیات بهره گرفته شده استّمبی

کـارکردی و  سـاختاری، درون  ارتباطـات درونۀبرخی از آیات کـه کاشـف از سـه دسـت
  :شود کارکردی هستند، اشاره می ـ ساختاری
  :ای واژگان ساختاری دسته  آیات و روایات شاهد برای ارتباطات درونۀنمون

َّفإ...  ـ  َ ِ
َا ال تَ َلِکعمی األبصار وَ َ ُْ َ َ ْ َ ِ تعمی القلوب الىتْنْ

َّ ُْ َُ ُ ْ ِ الصدورِ ىفَ ُ ُّ )۴۶ /حج(  ) صدرـقلب (.  
ْما جعل اهللا لرجل من ـ  ِ ٍ ُ ُ ََ ِ ّ َ َ ِ قلبنيَ ْ َ ْ ِ جوفهِ ىفَ ِ ْ َ... )۴ /احزاب(  ) جوفـقلب (.  
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َولقد ذرأن  ـ ْ َ َ ْ َ َ ھ کَ َا  َ َّ ََ ن واإلنس ًريِثِ ِا من ا ْ ِ
ْ َ ِّ َِ

ْ
َهلم قلوب الِ ٌ ُ ُ ْ ُ ـَ َ َقھـون  ِ َ ُ َ ٌا وهلـم أعـنيْ ُ ْ َ ْ ُ َ ـَ الَ  ْ ـُ َصرون  ِ َ ُ َا وهلـم آذِ ْ ُ َ َان الَ ٌ 

َمعون َ ِ َ ُ َ َا أولْس َألنعَ اکَكِئُ ْ َ َام بـل  أضـل أولْ ُ َُّ َْ ْ ُ َ َ  الغـَكِئـِ ْ ُ َافلونُ ُ ِ )١٧٩ /اعـراف(  )ـقلـب و عـین و اذن  
  .)نفس

ــ  ــَأ ـ ْومل  َ ْ َ ِد للــذَ
َّ ِ َن ییِ َثــون األرض مــن بعــد أهلھــِرَ ِْ ْ

َ
ِ ْ َ ِ َ ْ َ ْ َ ــَشا أن لــو ُ َ ْ َ ْ َاء أصــبنَ ْ َ َ َا بــذ ونطبــع ُ َ ُ َ ْ َ َ ْ ِ ِ

ُ ُ
ِ ْ

َ قلــو فھــم الُ ْ ُ َ ْ ِ ِ
ُ ُ 

َمعونَ ُ َ   .) قلبـسمع (  )١٠٠/اعراف( ْس
  :ای واژگان کارکردی دسته  شاهد برای ارتباطات درونۀنمون

ِلــذَا ـــ 
َین آمنــوا وتطمــَّ ْ َ َ ُ َ ِئن قلــو بــذرکَ

ْ
ِ ِ ْ ُ ُ ُ ُ ُّ َ اهللا أالِ َ ِ ِ بــذرکّ

ْ
ِ ُ اهللا تطمــئن القلــوبِ َُ ُ ْ ُّ ِ ْ َ ِ ّ )٢٨/رعــد(  )ـ ان ـایمــ

  .) ذکر ـاطمینان
ُوما ی ـ  َ ْؤمن أکَ َ ُ ِ ُْ َْ ْ باهللا إال وُ ُ ََّ ِ ِ ّ ُ مشرکِ

ِ
ْ   .) شرکـایمان (  )١٠۶ /یوسف( َونُ

ِإن الذ ـ 
َّ َّ وا إذِ َین ا

ِ ْ َ َّ ُا مسھَ َّ َم طَ ْائف من الـشیْ َّ َ ِ ٌ ُان تـذرکَطِ َّ َ َ َوا فـإذِ َ
َا  مبـصرونِ ُ ِ ْ ُ ْ ُ

 )٢٠١ /اعـراف(  )ـتقـوا  
  .)بصیرتـ تذکر 

  :ای واژگان ساختاری و واژگان کارکردی دسته  شاهد برای ارتباطات میانۀنمون
َولتـصغ ـ  ْ َ ِ ْی إلیـَ َ ِه أفئـ الـذِ

َّ ُ َ ِ ْ
َ
َین الِ ِؤمنـون بـاآلخرة ولُ یَ َ ِ َ ِ ْ

ِ َ ُ ِ َضـوه ولیَْريْ ِْ َ ُ َقرتفـوا مـَ ُ
ِ
َ َا  مقرتفـونْ ُ

ِ
َ ْ ُ ْ ُ

 )١١٣ /انعـام(  
  .) میلٶاد ـف(

َْسولقد خلقنا اإل ـ  ِ
ْ َ ْْ ََ َ َ َان ونعمل مَ ُ َ ْ َ َ ن أقرب إلیَ سه و سوس به  ْا  َ ِ ُ َ ْ ََ َُ ْ َُ ُ ْ ِ ِ ُ ِ ْ َ ِه من حبل الورُ َ ْ

ِ ْ َ ْ ِ نفـس (  )١۶/ ق( ِیدِ
  .) وسوسهـ

ِإن الذ ـ 
َّ َّ ُین ِ ِادلون ىفََ َ ُ

ِات اهللا بغريَ آیِ ْ َ
ِ ِ ّ َ سـلطِ ْ َان أتـُ َ ِا إن ىفٍ ْ ِ ْ

َّ صـدور إالُ
ِ ْ ِ ِ ُ َرب مـِ کـُ ٌ َا  ببْ ِ ْ

ِالغُ  )۵۶ /غـافر( ...ِیـهِ
)  مجادلهـصدر دارای کبر (.  

َال بصرت مبَق ـ  ِ ُ ْ ُ َ ْا مل َ َ ْ ُصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذَ ْ َ ْ ََ َ َ
ِ ُ َّ ُِ

َ َ ْ ِ ً َ َْ ُ َ ِ ِ َا وکُ ِ سولت ىلَكِلَذَ ْ َ َّ ىسَ  ِ ـ
ْ َ

 )٩۶ /طـه( 
 )تزیین کردن ـ نفس(.  

  :شاهد روایی
انـد کـه  ن آیات قرآن آورده شـدهّهای مبی ای از روایت دو روایت زیر، به عنوان نمونه

  :اند  قرآنی عمل صالح و شاکله را تبیین کردهۀمعنای دو واژ
  : فرمودامام رضا

ْإلی مقصود از  َ ْه ِ َ ْلَکد اَعِ ِّمل الطیُ َّ ُ  ّی ولـّی علـ،د رسـول اهللاّ محمـ، اهللاّال الـه إال« گفتن ُبِ
ند و مقصود از نان خداوندینان او جانشی و جانش، محمدۀفی خلیه علکنی است و ا»اهللا
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 َوالعمل الصا ی ُ ِ َّ ُ َ َ ْ ُرفعهَ ُ َ ْین سـخنان را بـر زبـان خـود جـاریه اکن است که همان گونه ی ا 
  .)۶٧/١٩٨: تا ، بیمجلسی: ک.ر( دیق نماید در قلب هم تصدنک یم

َلی  ۀفی شرۀیر آی در تفساز امام صادق ْبلومکِ ُ َ ُ ُّ أیْ ً أحسن عمالمُکَْ َ َ ُ َ ْ َ
  استنقل شده چنین:  

د عمل شما حق باشد و عمل حق ی بایشتر باشد، ولیه عمل شما بکست ین نیمقصود ا
 صـادق مقـرون یتـیا بـه نیـرفتـه باشـد و ه از خوف خداوند انجـام گک است یهنگام
عمـل  ه خـالص شـود از خـودک ماندن بر عمل تا آنگاه یباق: بعد از آن فرمود. گردد
ه از تـو کـ یه فقـط از خداونـد بخـواهکـباشد و عمل خـالص آن اسـت  یتر م سخت
ت همان عمـل اسـت و بعـد یه نکد ی متوجه باش.ت از عمل بهتر استی ن.ندکد یتمج

ُقل ک : فرمود را تالوت فهی شرۀین آیا ْ َل یُ َعمـل ٌّ َ ُ َ ِلتهِاکَ شـْ ِ َ همـان( ت خـودی بر نیعنی ؛ :
۶٧/٢۵٠(.  

 ِها، شمار فراوانی روایات هم وجود دارنـد کـه در کـشف نظـام رخـداد افزون بر این
گونـه روایـات   آشـکار از ایـنۀبه منظور آشنایی، تنها به دو نمون. ندیعمل بسیار راهگشا

  :دشو اشاره می
. ّالحبالخوف والرجاء و: صولأ ةنجوی العارفین تدور علی ثالث«:  قال الصادقـ 

ق العلـم فـی ّذا تحقـإفـ... ة فرع المعرفـّالحب وفالخوف فرع العلم والرجاء فرع الیقین
ی ضـیاء ّتجلـإذا و...  نور الیقین فی القلـب شـاهد الفـضلشرقأذا إو... الصدر خاف

م والمـسجد  کـالحرةصـول الثالثـمثال هذه األو... ةّمحب فی الفؤاد هاج ریح الةالمعرف
  .)٩: ١٣٨٧گیالنی، ( »...ةالکعبو
ّاللهم إنی أسأل«ـ  ّ أن تصلی علی محمد نبی رحمتكّ ّ  وأن تمأل قلبی نـور ك وکلمة نوركّ

ّالیقین وصدری نور اإلیمان وفکری نور النیات وعزمـی نـور العلـم وقـوتی نـور العمـل  ّ
 وبـصری نـور الـضیاء وسـمعی نـور كنی نور البصائر مـن عنـدولسانی نور الصدق ودی

ّالحکمة ومودتی نور المواالة لمحمد وآله علیهم السالم حتی ألقا ّ : ١٣٨٧قمـی، (» ...كّ
خواهم که صلوات و رحمت خود را  از تو می! خدایا؛ )دعای بعد از زیارت آل یاسـین، ٩١۴

 ۀ و در این راستا و با واسـط نورت ارزانی داریۀ آن پیامبر رحمت و کلمبر محمد
 نـور ا و فکـرم را بـ، نور ایمـاناام را ب و سینه، بودن او، قلبم را از نور یقین سرشار فیض

 و دیـنم ، نور صدقا و زبانم را ب، نور عملاّ و قوتم را ب، نور علمانیات، و تصمیمم را ب
وشـم را بـا نـور  و گ،ام را بـا نـور روشـنگر سـت و دیـده نور بصیرت که در نزد توارا ب

  . ...ُپر کنی ّ و ارادتم را با نور دوستی به محمد و آل او،حکمت
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ــدر ــردازش مجموع ــا پ ــن ســه دســته ارتباطــات درونۀ گــام ســوم، ب ســاختاری،   ای
ن و ّآمـده از آیـات قـرآن و روایـات مبـی  به دستِکارکردی ـ کارکردی و ساختاری درون

در اینجا بـه برخـی . شود  میسازی مدل ١ـ٢ راهگشا، نظام یا ساختار روان به مانند شکل
  :شود  میها و ارتباطات اشاره ترین گزاره از مهم
 بنـابراین ظهـور ١.باشد مرکزی و فرمانده برای سایر اجزای ساختاری میۀ  قلب الی.١

  .بیرونی اعمال انسان تابع کارکرد فرماندهی قلب اوست
  .باشد  می٥ درونی فؤادۀی و ال٤ و بصر٣و دارای قوای سمع ٢ قلب درون صدر.٢
هـای   قلـب پـژوهشۀدربـار.  اسـت٦ قلب جایگاه ایمان، و فؤاد جایگـاه معرفـت.٣

، امـا در  اسـتزیادی صورت گرفته و کارکرد آن تا حد قابل توجهی مـشخص گردیـده
تـوان از   مـیآنچـه بـه طـور تقریبـی. مورد فؤاد و کارکرد آن ابهامات زیادی وجـود دارد

                                                                 
ننـد و از ک ی بدنش اطاعت مـیند اعضاک هر چه قلب امر .ست اوییر و فرمانده جوارح و اعضاقلب ام. ١

نـد و ک یا را نگـاه مـیهـا اشـ  آنۀلیوسه ه بکدگان او هستند ی د از آن اعضایکی . ندارندیچیفرمان او سرپ
  .)۶۶/٢۴: تا بیمجلسی،  (شنود یها م  آنۀلیوسه ه بک دارد ییها گوش

٢ . ْأفمل َ َ ِاألرض ِىف َِسُريوا َ ْ َ َون ْ َفتُک ْهلم َ ُ ٌقلوب َ ُ َیعقلون ُ ُ ِ ْ ا َ َ
ْأو ِ ٌآذان َ َمعون َ ُ َ ْس ا َ َ

ا ِ َفإ َّ ِ
َتعمی َال َ ْ َاأل َ ُبصارْ َ ن ْ ْو َلِک َتعمی َ ْ ُالقلوب َ ُ ُ ِالـىت ْ

ِالـصدور ِىف َّ ُ ُّ 
  .)۴۶ /حج(
مـان در گـوش او ی روح ا؛قلـب دو گـوش دارد«: ه فرمودکند ک یت می روا از حضرت صادقیازد. ٣

دام او را کـ هر .ندک ی بد را به او القا میارهاکطان یگر شید و در گوش دیگو ی را آهسته میک نیارهاک
  .)۶۶/١٧٨: همان (»ندینما یدند او را مغلوب میشک خود طرفه ب
 یث طـوالنی حـدیـکّه الـسالم در ضـمن یـه امـام علکـند ک یت میّه السالم روای از امام سجاد علیزهر. ٤

گاه باش: فرمود ند و بـا ک ی خود را مشاهده میاین و دنیه بنده چهار چشم دارد، با دو چشم امور دکد یآ
  .)۶٧/۵٣ :همان. (نگرد یخرت مگر به امور آیدو چشم د

 ی چـشم؛باشند ی چهار چشم میان ما دارایعیش«:  فرمودامام صادق: دیالمقدام گو یعمرو بن اب    
دگان یـرده و دکـدگان شما را باز ی خداوند دین هستند ولیچن نیگران هم ای البته د. در دلیدر سر، چشم

  .)۶٧/۵٨ :همان (»رده استکور کها را  آن
فالخوف فرع العلـم . ّالحبالخوف والرجاء و: أصولنجوی العارفین تدور علی ثالثه «:  ادققال الص. ٥

 نور الیقین فـی شرقأذا وإ... ق العلم فی الصدر خافّذا تحقإف... ة فرع المعرفّالحب ووالرجاء فرع الیقین
ة صول الثالثال هذه األمثو... ةّ فی الفؤاد هاج ریح المحبی ضیاء المعرفةّذا تجلوإ... القلب شاهد الفضل
  .)٩: ١٣٨٧گیالنی، ... (ةالکعبکالحرم والمسجد و

٦.   ...ِوقلبه مطمـئن باإلميـان َ ِ
ْ

ِ ٌّ ِ َ ْ ُ ُ ُ ْ َ َ... )همچنین است این روایت از امام علی.)١٠۶ /نحل   :صـدر، : القلوب أربعة
ُأفمن شرح اهللا صدره   : فالصدر موضع اإلسالم.ّلب وفؤاد وقلبو َ ْ َ ُ ّ َ َ َ ْ َ َ َلإلسـالَ ْ ِ

ْ
َأول  :مانیالقلب موضع اإل وِمِ َتـب َ کَكِئـُ َ

َىف قلـو اإلميـ ِ
ْ ُ ِ ِ

ُ ُ
َذب الفـؤَا کـَمـ : الفؤاد موضـع المعرفـة وَانِ ُ ْ َ َاد مـَ َا رأُ َولیـ : رکّاللـب موضـع الـذ ویَ ِ َذرکَ َّ َ أولـوا األلبـَّ ْ َُ ْ  ِابُ
  .)٣۴٢: ١۴٢۴مشکینی، (
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، بخـش یـا  شـد، ایـن اسـت کـه فـؤاددر سیاق خاصی از آیات متوجـه این واژه کاربرد
ساحتی از روان انسان است که ارتباط زیادی با احساسات و عواطـف یـا بـه طـور کلـی 

  ١.هیجان دارد
 ٢، صدر جایگاه بسیاری از صفات اخالقی و حاالت نفسانی انسان همچون رهبـه.۴
توانـد در  شـیطان مـی.  اسـت٧ر و کفـ٦ و به ویـژه اسـالم٥حاجت ٤، ضیق و حرج٣،کبر

                                                                 
ًّوکـال  ۀدر آیـرای نمونه ب. ١ ُ ـ َ ُ َعلیـك ُّصَ ْ َ ْمـن َ ِأنبـاء ِ َ ْ ِالرسـل َ ُ ُبـت َمـا ُّ ِّ َ ِبـه ُ َفـؤادك ِ َ َ ُ... )ۀ جملـ،)١٢٠ /هـود  ُبـت َمـا ِّ َ ِبـه ُ َفـؤادك ِ َ َ ُ

 
 فهماند یم نموده، اشاره جناب آن به نسبت ها داستان نیا ردنک نقل ۀدیفا به هک است »نباءأ «انیب عطف

 نـدک یبرمـ او دل از را اضـطراب و قلـق ۀمـاد و شدبخـ یمـ ونکسـ و آرامـش را او قلـب هـا آن نقـل هک
  .)١١/٧۴: ١٣٧۴ طباطبایی،(
َوأ ۀ در آی     َ ْص َ ُفؤاد َ َ ِّأم ُ َمو ُ ًفارغا ُ

ِ
ْإن َ ْاکدت ِ َ ِلتبدی َ ْ ُ ِبه َ ْلو ِ ْأن َال َ َربطنا َ ْ َ َ َ َقلبھا َ ِ

ْ َون َ َلتُک َمن ِ َاملـؤمنني ِ ِْ ِ ُ ْ )مراد ... )١٠ /قصص 
آن  قلـب فراغـت نیـا ۀالزمـ و شـد یخال اندوه و ترس از دلش هک است نیا یموس مادر قلب فراغت از

 و دسازنـ مضطرب را دلش و ندکن خطور دلش در زا وحشت خاطرات و شانیپر یها الیخ گرید هک است
 بـه یپـ دشـمنان و ندکن اظهار ندک یمخفباید  هک را یموس فرزندش اسرار جهینت در و نگردد جزع دچار
  .)١۶/١٢: همان (نبرند یو راز

ْفاجعل ۀ در آی     َ ْ ًأفئ َ َ ِ ْ
َمن َ ِالناس ِ

ِوی َّ ْ ْإل َ
ِ
ْ َ ِ... )سـقوط یمعنـا بـه ـهاءـ ضـم بـه ـ» یهو«ۀ لمک )٣٧ /ابراهیم 

ِـوی یۀ آ و است ْ ْإلـ َ
ِ
ْ َ

ِ هکـ یطـوره بـ ،شـود او یـۀذر یسـو بـه لیمتما مردم یها دل هک تمعناس نیا به 
  .)١٢/٧٧: همان( نندیگز منزل ها آن رامونیپ و ندیایب مودهن رها را خود یها وطن

ْأفئد  ۀجمل     ُ ُ َ ِ ْ
ٌهواء َ َ َ هماننـد درسـت اسـت،ه آن یهـا دل شـدن یته ایمعن  ابراهیم بهۀ سور۴٣ ۀدر آی 

 قلـبم ایـ شـد یتهـ دلـم مرتبـه یک و داد من به کیوحشتنا خبر یفالنکه  مییگو یم یفارس زبان در آنچه
  .)١٠/٣٧۵: ١٣٧۴ ،مکارم شیرازی( ختیر فرو

َولتصغی ۀ آی تفسیر در     ْ َ ِ ِإلیه َ ْ َ ُأفئ ِ َ ِ ْ
َالذین َ ِ

َیؤمنون َال َّ ُ ِ ْ ِباآلخرة ُ َ ِ ْ
ِ) بـر (صـغو ۀمـاد از یلتصغ: خوانیم  می)١١٣ /انعام 

 قیـطر از هکـ شـود یمـ گفتـه یلیتمـا بـه شتریب یول است، یزیچ به ردنک دایپ لیتما ایمعن به) سرو وزن
 آن بـه نـدک گـوش موافـق نظـر با یگرید سخن به یسک اگر و گردد یم حاصل گوش ۀلیوسه ب و دنیشن
  .)۵/۴٠٩ :همان( شود یم گفته »اصغاء« و »صغو«
٢ . ْألنمت أشد رهبة ىف صدور ِْ ِ ُ ُُّ ِ

ً َ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ
) ١٣ /حشر(.  

٣ . ِإن ىف صدور إال کرب ما  ببالغیه ِ ِ َ ِ ْ ُْ ََّ ٌ ْ ِ ِ ِِ ِ ُ ُ ِ ْ) ۵۶ /غافر(.  
٤ . عل صدره ضیقا حرجا له  ًومن یرد أن  ََ َ ًُ ِّ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َّْ

ِ ُ ْ َ
ِ ُ ْ َ) ١٢۵ /انعام(.  

٥ . ا دون ىف صدور حاجة مما أو ُوال  ُ َّ ِ ً َ ََ ْ ِ ِ ُ ُُ ِ َ ِ
َ َ

) ٩ /حشر(.  
ْأفمن  روایت مذکور در پاورقی پیشین و همچنین آیات. ٦ َ َ َشرح َ َ ُاهللا َ ُصدره ّ َ ْ ِلإلسالم َ

َ ْ ِ
ْ
ُفھ ِ َ َوَ ٍر َ ْمن ُ ِربه ِ ِّ ٌفویل َ ْ َ ِللقاسیة َ َ ِ َ ْ ْقلـو ِ ُ ُ ُ ُ 

ْمن ِذرک ِ
ْ

ِاهللا ِ َأولئك ّ ِ
َ ٍضالل ِىف ُ

َ ٍمبني َ ِ ُ )؛ )٢٢ /زمر ْفمن َ ِیرد َ ِ ُاهللا ُ ْأن ّ ُدیه َ َ ِ ْ ْرح َ َ ُصدره َْش َ ْ ِلإلسـالم َ
َ ْ ِ

ْ
ْومـن ِ َ ْیـرد َ ِ ْأن ُ ُلـه َ َّ

ِ ْعـل ُ َ ْ ُصـدره َ َ ْ ًضـیقا َ ِّ َ 
َحر َکأمنا ًجاَ َّ َ ُعد َ َّ َّ ِالسماء ِىف َ َ َکذلك َّ ِ

َ ُعل َ َ ْ ُاهللا َ َالرجس ّ ْ ِّ َ َالذین َ ِ
َیؤمنون َال َّ ُ ِ ْ ُ )١٢۵ /انعام(.  

٧ . ْمن َکفر َ َ ِباهللا َ ّ ْمن ِ ِبعد ِ ْ ِإميانه َ ِ َ َّإال ِ ْمن ِ َأرکه َ ِ
ْ ُوقلبه ُ ُ ْ َ ٌّمطمئن َ ِ َ ْ ِباإلميان ُ َ ِ

ْ
ن ِ ْو َلِک ْمن َ َشرح َ َ ْلبا َ ِفرِ

ْ ًصدرا ُک ْ ْفعل َ
ِ
ْ َ َ ٌغـضب َ َ َمـن َ ِاهللا ِ ْوهلـم ّ ُ َ ٌعـذاب َ َ ٌعظـمي َ ِ َ 

  .)١٠۶ /نحل(
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  ١. نفوذ کرده و در آن القای وسوسه کندصدر
گیـری  ند کـه مراحـل بعـدی شـکلا های بعدی وجود انسان  ساحت، فکر و عزم.۵

 در این پژوهش از الیه یا سـاحت بعـدی .)همـان: ک.ر( شود  میها طی عمل با گذر از آن
  . قوه یاد شده استۀرحلکه به عملکرد بیرونی انسان مربوط است، با عنوان م

گیری رفتار یا عمل، چـه صـالح و چـه فاسـد، در ایـن مـدل بـر اسـاس  یند شکلافر
هر رفتار یا : های مربوط در قرآن و روایات به صورت فشرده عبارت است از اینکه گزاره

) واقع در عالم خـارج(زند، در واکنش به یک محرک بیرونی  عملی که از آدمی سر می
. شـود در آدمی مـی) حاجت( چنین محرکی سبب برانگیزش یک نیاز .گیرد صورت می

 جلب منفعت و یا دفع ضرر که به طور طبیعـی بـرای ٢.ردیگ  میاز، دعا صورتیبعد از ن
آنجـا کـه   از٣. دعا شمرده شـده اسـتۀشود، انگیز  میرفع حاجتی در انسان برانگیخته

ان بـه دنبـال انتخـاب کـسی  انسًخواندن کسی یا چیزی، برای رفع حاجت است، مسلما
انتخـاب ایـن مـدعو . خواهد رفت که قدرت برآورده ساختن این حاجت را داشته باشـد

بـه ) شـود  مییاد... ، رب، شریک وّکه در واژگان قرآنی از آن با عناوینی همچون ولی(
پـس ایـن مـدعو، یـا . پـذیرد  مـی صـورت٤مان شخص، یا به حق و یا به باطـلیکمک ا

خدا با عنـوان عبـادت  در فرهنگ قرآنی، از دعا و خواندن غیر ٥.خدا خداست و یا غیر
را که شخص بـر مبنـای ) چه خدا و چه طاغوت( هر کسی ٦.طاغوت نیز یاد شده است

                                                                 
١ . سوس ىف صدور الناس ِالذی 

َّ ُِ ُ ِ ُ ِ ْ َ ُ ِ
َّ نة والناس٭َ ِ من ا

َّ ََّ ِ ِ َ ِ) ۵ ـ۴ /ناس(.  
٢ . ْقل م ُ ْأرأ ُک َ ْ َ ْإن ََ ْأتامک ِ ُ َ ُعذاب َ َ ِاهللا َ ْأو ّ م َ ُأ ْتتُک َ ُالساعة َ َ َغري َأ َّ ْ ِاهللا َ َتدعون ّ ُ ْ ْإن َ ْکنمت ِ ُ ْ َصادقني٭ ُ ِ ِ ْبل َ ُإیاه َ َّ َتدعون ِ ُ ْ ُشف َ ِْ َفیک َتـدعون َمـا َ ُ ْ ِإلیـه َ ْ َ ْإن ِ َشـاء ِ َ 

َوتنسون ْ َ ْ َ َرکون َما َ ُ
ِ ْقل  ؛)۴١ـ۴٠ /انعام (ُْش ْمن ُ یُکْم َ ِّ َ ْمن ُی ِظلمات ِ َ ُ ِّالرب ُ َ ر ْ ِوا ْ

َ ْل ُتدعونه َ َ ُ ْ ًتضرعا َ ُّ َ ْوخف َ ُ ًیةَ ْلئن َ ِ
انا َ َأ َ ْ ْمن َ ِهذه ِ ِ َّونن َ َ َلنُک َمن َ ِ 

َالشارکین ِ ِ َّ
) ؛ )۶٣ /انعام َّوملا َ َوقع َ َ ُعل َ

ِ
ْ َ ُالرجز َ ْ ُقـالوا ِّ َمـو َیـا َ ُادع ُ َلنـا ْ َربـك َ َّ َ )؛ )١٣۴ /اعـراف َوإذا

ِ َّمـس َ ان َ َاإل ْـَس ِ
ُّالـضر ْ َدعانـا ُّ َ َ 

ِنبه ِ ْ
َ ْأو ِ ًقاعدا َ ِ ْأو َ ِقائ َ َّفلما ًماَ َ َکشفنا َ ْ َ ُعنه َ ْ ُضره َ َّ َّمر ُ ْکأن َ َ َیدعنا َْمل َ ُْ َإىل َ ٍّضر ِ ُمسه ُ َّ َ )١٢ /یونس(.  
٣ . َوال ُتدع َ ْ ْمن َ ِدون ِ ِاهللا ُ َینفعك َال َما ّ ُ َ ْ َوال َ َرك َ ُّ ُ ْفإن َ ِ

َفعلت َ ْ َ َفإنك َ َّ ِ
ًإذا َ َمن ِ َالظاملني ِ ِ ِ َّ

) ؛ )١٠۶/ یونس ْقل ُأندعوا ُ ْ َ ْمـن َ ِدون ِ ِاهللا ُ َینفعنـا َال َمـا ّ ُْ َ َ 
َوال َرنا َ ُّ ُ َ )٧١ /انعام(.  

َقل کىف  :وجود دارد گونه که ایمان به حق وجود دارد، در گروه مقابل ایمان به باطل همان. ٤ َ ْ ِباهللا ُ ّ ِبیىن ِ ْ م َ ْویب َْنُک َ َ 
ًشھیدا ِ ُیعمل َ َ ْ ِالسماوات ِىف َما َ َ َ ِواألرض َّ ْ َ ْ َوالذین َ ِ

َّ ُآمن َ ِبالباطل واَ ِ َ ْ ُوکفروا ِ َ َ ِباهللا َ ّ َأولئك ِ ِ
َ ُ ُ اسرون ُ َا ُ ِ َ ْ

) ۵٢ /عنکبوت(.  
٥ . ْإن َیدعون ِ ُ ْ ْمن َ ِدونه ِ ِ َّإال ُ ًإناثا ِ َ ْوإن ِ ِ َیدعون َ ُ ْ َّإال َ ًشیطانا ِ َ ْ ًمریدا َ ِ َ) ١١٧ /نساء(.  
٦ . َوالذین ِ

َّ بوا َ ُا َ َجت َالطاغوت ْ ُ ْأن َّ َیعبدوها َ ُ ُ ْ ُوأنا َ َ َ َإىل اَ ِاهللا ِ ُهلم ّ ُ َالبشری َ ْ ُ ْفبشر ْ ِّ َ ِعباد َ َ ِ) ؛ )١٧ /زمر ْولقد َ َ َبعثنا َ ْ َ ِّکل ِىف َ ٍأمة ُ َّ ِرسوال أن ُ
َ ً ُ ُاعبدوا َ ُ َاهللا ْ ّ 

بوا ُوا ِ َجت ْ َالطاغوت َ ُ ْفم َّ ُ ْ َ
ْمن ِ َهدی َ ُاهللا َ ْوم ّ ُ ْ ِ ْمن َ ْحقت َ َّ ِعلیه َ ْ َ ُالضاللة َ َ َ ُفسريوا َّ ِ ِاألرض ِىف َ ْ َ ُفانظروا ْ ُ ْ َکیف َ ْ َاکن َ ُعاقبة َ َ ِ ذبني َ َا ِ

ِّ َملکـ ُ ْ) نحـل/ 
٣۶(.  
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 خود، مدعو و معبود قرار دهد، همان سرپرست و متولی او در رفع حاجت خواهد ایمان
 بایـد توجـه ٢.گـردد  مـیگـذار البته والیت طاغوت بر انسان نیـز از طـرف خـدا وا١.شد

داشت که بعد از اینکه شخص به یک جهت، چه حق و چه باطل، ایمان پیدا نمود، باز 
 را بر خـالف آنچـه بـدان ایمـان آورده دارد کـه از آن بـا ّ انتخاب ولیۀهم قدرت و اراد

  واگـذارّ از سوی انسان، شخص به ولیّ با انتخاب ولی٣.شود  میعنوان کفر به ایمان یاد
بـه ایـن معنـا  ٤.شود و عملکرد او از این پس، تحت مدیریت او انجام خواهد گرفت می

  است که هیجانات او را تحـت کنتـرل گرفتـه و ایمـان او را افـزایشّکه از این پس ولی
 او را ۀفهمانـد و اراد  مـیکند، راه اجرای این نیـت را بـه او  میدهد، به او القای نیت می

نماید و در نهایت به انسان قدرت انجام عمل مورد نظـر   میویتبرای اجرای این نیت تق
  .بخشد  میو توفیق آن را

  

  
  ساختار پیشنهادی روان انسان :١ـ٢شکل 

                                                                 
١ . ُاهللا ّ ُّوىل َ ِ َالذین َ ِ

ُآمنوا َّ ْرجھم َ ُ ُ ِ
ْ َمن ُ ِالظلمات ِ َ ُ َإىل ُّ ِالنور ِ َوالـذین ُّ ِ

َّ ُکفـروا َ َ ُأولیـاؤ َ ُ ُ َ ِ ْ ُالطـاغوت َ ُ ْرجـو َّ ُ َ ُ ِ
ْ َمـن ُ ِالنـور ِ َإىل ُّ ِالظلمـات ِ َ ُ َأولئـك ُّ ِ

َ اب ُ ُأ َ ـ ْ َ 
ِالنار َّ ْ َفیھا ُ َخالدون ِ ُ ِ َ

) ٢۵٧ /بقره(.  
٢ . ْومن َ ِاقق َ ِ َالرسول َُش ُ ْمن َّ ِبعد ِ ْ َتبني َما َ َّ َ ُله َ َاهلدی َ ُ ْویتبع ْ ِ َّ َ َغري َ ْ ِسبیل َ ِ َاملؤمنني َ ِْ ِ ُ ِله ْ

ِّ َ َّىل َما ُ َ له َ ِو ِ ْ ُ َجھ َ َّ َ ْوساءت َ َ َ ًمصريا َ َ) ١١۵ /نساء.(  
٣.  ... ْومن َ ْفر َ ُ ِباإلميان َیْک َ ِ

ْ
ْفقد ِ َ َحبط َ

ِ ُعمله َ ُ َ َوهو َ ُ ِاآلخرة ِىف َ َ ِ َمن ْ اسرین ِ َا ِ َ ْ
) ۵ /مائده(.  

متـولی   خداوند گردید، از اینجا به بعد خداسـت کـهۀ که صورت گرفت و انسان تسلیم ارادّانتخاب ولی. ٤
از این مقام به مقام . شود  میروز مشیت الهیمن محل بٶ به این معنا که عملکرد انسان م؛گردد  میامور او

  .)١٧: ١٣٨٨ باقری،میر( شود  میوالیت نیز تعبیر
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،  در این روند اشـاره دارنـدّکه به نقش ولیرا  این قسمت تنها چند نمونه از آیاتی در
  :نماییم  میذکر

توان به الهام خداونـد   میانجامد،  میکید ریزی و  فکر که به طرحۀ در مرحل:١مثال 
 اشاره نمود که در هـر دو مـورد  حضرت یوسفۀنقش  وبه مادر حضرت موسی

  :دهد  میخداوند این امور را به این دو نفر القا نموده و به خود نسبت
ــ  ْوأوحی ـ َ ْ ــََ َا إىلَن

َ أم مــوِ ُ ِّ ِ أن أرضــعُ ِ ْ َ َیه فــإذَْ َ
ِ ْفــت علیــِا خِ َ َ ِ ِه فألقْ ْ

َ َ ِّیــه ىف الــميِ َ ْ
ِ َ والِ ــ َ َ َ والِاىفَ زىنَ  ِ َ ــ ْ

ْ إنــا رادوه إلیــَ َ ِ ُِ ُّ َ  ِكَّ
َوج ِاعلوه من املرسلَ َ ْ ُ ْ َ ِ ُ ُ   .)٧/ قصص( َنيِ

َفبدأ بأوعی ـ  ِ ْ َ ِ
َ َ َ َ قبل وعَ ِ َ ْ َ ْ ِ ِاء أخِ

َ
رجھِ َیه مث ا َ َ ْ َ ْس َّ ُ

َا من وعِ ِ ْ ِاء أخِ
َ

َیه کِ َدنِ کـَكِلَذِ ُا لیْ َوسـف مـِ َ َن لیَا اکُ ِ َأخـذ أخـَ َُ َ ِاه ىفْ ِیـن ِ دُ ِاملل َ َّ إالِكْ
َ أن ِ ْ َاء اهللا نرفع درجَشَ َُ َ ُ َ ْ َ ّ ََشات من َ ْ َ ُاء وفوق کٍ َ ْ َ َ ِل ذُ ِی عمل علِّ َ

ٍ
ْ   .)٧۶/ یوسف( ٌميِ

اشـاره توان به ایـن قـسمت از آیـه   میمنٶ تولید نیت برای انسان مۀ در مرحل:٢مثال 
ْوأوحی : نمود َ ْ ْا إلَنََ

ِ
ْ َ ريِ َ فعل ا ْ َ ْ َ ْ   .)٧٣ /انبیاء( ِاتِ

ه کـ بـوده ی و الهی باطنی و داللتیشده، به وح یشان صادر میه از اکرات یعمل خ
ع ی فعل را تشرًه اوالک است ی مشروعیر وحی غ،ین وحیگرفته و ا یمقارن آن صورت م

 ،طباطبـایی( سـازد یع شده بر آن مترتـب مـیند و سپس انجام آن را بر طبق آنچه تشرک یم
١٣٧۴ :١۴/٣٠۵(.  
 نمـاز و یر و ادایـ خیارهـاک مـا انـواع یعنی ؛ باشدیعی تشریتواند وح ی مین وحیا
 ؛ باشـدینیوکـ تیتواند وح یز می ن.میدیها گنجان  آنینی دیها ات را در برنامهک زیاعطا

، مکـارم شـیرازی( میدین امور بخـشی انجام ای برای معنوۀق و توان و جاذبیها توف  به آنیعنی
١٣٧۴: ١٣/۴۵۶(.  

 امـا بـه نظـر . اسـتانالبته این مقام بـه طـور کامـل در اختیـار انبیـا و معـصوم
تری از این مقـام در کـسانی کـه والیـت  رسد که استبعادی برای وجود مراتب پایین نمی

  .، وجود داشته باشدبع والیت ایشان را پذیرفته باشندخدا و به ت

  د عمل صالح نگاهی به نظام رخدا.٣
پس از اینکه روان انسان به مانند ساختاری هدفمند و برخوردار از یک نظـام کـارکردی 
دانسته شد که دارای اجزای ساختاری و کارکردهای مخصوص این اجزاست، بـه سـراغ 
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رویم که در   مییند خروجی چنین نظامی برای انسان مؤمن، یعنی عمل صالحا فرکشف
  .پذیرد ها شکل می ر پی کارکردهای آنگذر از اجزای ساختاری و د

های مرتبط با موضوع عمل صالح، به مدل شکل   واژگان و گزارهۀبندی نمون از جمع
پـس از  :رسیم که در توضیح آن به اختصار باید گفـت یندی میا چنین فرئۀ برای ارا١ـ٣

 ت را ظاهر، نیمن، قلب برخوردار از نور ایمانٶ توسط انسان مّانتخاب خدا به عنوان ولی
 نور این نیـت بـه ٢. عمل صالح استۀ اولیۀ، مای برخاسته از نور ایمانِ این نیت١.سازد می
. کند می) روش پیاده کردن نیت(جا تولید فکر و علم  بعدی، یعنی فکر رفته و در آنۀالی

عزم یا اراده، این نیت نورانی به نور علـم را . رسد می) عزم( بعدی ۀسپس نور علم به الی
  .دهد  نور عمل بدل کرده و آن را در اختیار قوای بیرونی انسان قرار میبه

کیدات قرآنی و روایی در چنین فرۀنکت یندی، ا دارای اهمیت آن است که بیشترین تأ
به سخن دیگر، چنانچه نیت . گیرد اد و صدر را در بر میٶهای درونی، یعنی قلب، ف الیه

های فکر و  جام شده است؛ چه این نیت به الیهایجاد گردد، عمل صالح از منظر دینی ان
بر همین اسـاس اسـت . ماند عزم و قوه برسد و بروز خارجی یابد و چه در همان الیه باز

  ٣.اند که در روایات دینی، عمل را همان نیت دانسته
داشـته، پـس باور ایمانی که به اصالت آخرت در برابر دنیا من باٶدر حقیقت انسان م

را تحت سرپرستی خداوند قرار داد، تسلیم حکمت و مصلحت الهی شده از اینکه خود 
او تصمیم بـه انجـام عمـل . کند  نمیگردد، فکر  میای که مترتب بر این نیت و به نتیجه

نماید، امـا نتیجـه را   میصالح گرفته و با تمام وجود از خداوند طلب برآورده شدن آن را
ند به او توفیقات بعدی را هم عنایت نمـوده و او در این مرحله اگر خداو. سپارد  میبه او

 . این نیت کند، نعمتی دیگر است که مستلزم شـکر الهـی اسـتِرا موفق به انجام عملی
                                                                 

 یت هـم صـاف و دارایـشود و هر چه قلب معرفتش روشـن باشـد ن یت از قلب ظاهر مین نیبعد از ا ... .١
ف یضعت هم یف باشد نی خواهد بود و اگر ضعیت هم قویرومند باشد نی اگر قلب نیقت است، آریحق

  .)۴٣ :١٣٨٧ گیالنی، (خواهد بود
ْإلی مقصود از «:  فرمودامام رضا. ٢ َ ْه ِ َ ْلَکعد اِ ُ ِّمل الطیـَ َّ ُ  ّی ولـّی علـ،د رسول اهللاّ محم اهللاّالإال اله ” گفتن ُبِ

َّوالعمـل الـص نان خداوندند و مقـصود از ی جانشونان ای محمد و جانشۀفی خلیه علکنی و ااست “اهللا ُ َ َ ْ َا یَ ُ ُرفعـهِ ُ َ ْ 
 »دیـق نماینـد در قلـب هـم تـصدک ی مـین سخنان را بر زبـان خـود جـاریه اک همان گونه  کهن استیا
  .)۶٧/١٩٨: تا  بیمجلسی،(
  .)۶٧/٢۵٠: تا بیمجلسی،  (»... هی العملةّیالنّن  أال وإ...«:  فرمودامام صادق. ٣
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دانـد کـه اجـر او   میمنٶ اگر خیر او در انجام نگرفتن بیرونی این نیت باشد، انسان ماما
تاده و بر سختی این امر آنچه مصلحت او بوده اتفاق اف نزد خداوند متعال محفوظ است،

  .نماید  میصبر
  

  
  یند عمل صالحافر :١ـ٣ شکل

گیری عمل صالح پس از انتخاب خدا بـه   اشاره شد، روند شکلًگونه که قبال همان
ها،   بهترین نیت،منٶ، تحت سرپرستی او طی شده و اوست که برای انسان مّعنوان ولی

رقم زده و عمل صالح را بر اعـضا و جـوارح ها را  ترین عزم ها و محکم ترین نقشه ماهرانه
  .سازد  میاو جاری

توان به دست   می احزابۀمل در آیاتی از سورأیند که با تادر اینجا به بخشی از این فر
ن ان و منافقٶمناخداوند متعال در این سوره، آنجا که از حاالت م. نماییم  می اشاره،آورد

ثیر ایمان در روحیات افراد أد، به زیبایی به تگوی  میدر هنگام رویارویی با دشمنان سخن
ن وقتـی بـا امنافقـ. نمایـد  مـیو به دنبال آن تفاوت عملکـرد میـان ایـن دو گـروه اشـاره

، شـیطان رندگردند، با ایمانی که به طاغوت دا  می مواجه از خطر و فشارهای پر موقعیت
 و نگرانی یافتن آرامش، بر  ولی به جای،آورند  میرا سرپرست خود قرار داده و به او پناه

َإمنـ  :افکنـد  میکه شیطان در دل دوستان خود بیم  چرا؛گردد  میها افزوده اضطراب آن َّ ا ِ
ْم الشیِلُکَذ َّ ُان َطُ َوف أولیُ ِِّ ْ َ ُ ُاءهَ َ )١۵٧ /آل عمران(.  
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کننـد و   مـی گروه با القای چنین ترسی از سوی شیطان، دست و پای خود را گماین
ای   همچـون مجـسمه،ن به جلو و پیکار با دشمنان و اطاعت از فرمان رسـولبه جای رفت

آیـد بـه پیـامبر  مـیار در حدقه بـه گـردش دریاخت یحرکت ایستاده و با چشمانی که ب بی
، سـرپیچی از فرمـان ّشیطان به عنـوان ولـیب عملی انتخاۀ  نتیج،در حقیقت. نگرند می

ة  : گردد  میخدا و رسول َعلْیأ َ ً َّ ِ
َم فإذُکَ َ

ِ وف رأیَا جْ ْاء ا َ َ ُ ْ َ ْ َ یَ ْ ُ ْنظرون إلیـَ َ ِ َ ُ ُ ُ تـدور أعیـَكْ ْ َ ُ ُ َ اکَ ْ ُ ِلـذُ
ی َّ

َغىشُی ْ علیْ َ َه من املوت فإذَ َ
ِ ِ ْ َ ْ َ ِ وف سلقومکِ ْا ذهب ا ُ ُ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ بألسنة حدَ َِ ٍ ِ

ْ َ
ريِ ة  ا ِاد أ ْ َ ْ َ َ ً َّ ِ

َ
َ أولٍ ُ مل یَكِئُ ْ ُؤمنوا فـأحبط اهللاَ ّ َ َ ْ َ َ ُ ِ ْ أعْ ْاهلم َمـَ ُ َ

َواک َن ذَ َ  اهللا َكِلَ ِ ّ َ   .)١٩ /احزاب( اًريِسَ
 دارنـد، در مواجهـه بـا شو رسول  با توجه به ایمانی که به خدا، مٶمناناز سوی دیگر

ه مـسئلبه این . جویند  میها یاری ها دراز کرده و از آن خطرات دست نیاز به سوی همان
یل بـا سـپاه اسـرائ در داستان نبرد بنیمونه، ؛ برای نبارها در قصص قرآن اشاره شده است

َوملا برزوا   :خوانیم  میجالوت ِ ُ َ َ ََّ َالوت وجنوده قَ ِ ِ ُ ُ َ َ َالوا رنبُ َّ َ ْا أفرغ علیُ َ َ ْ
ِ
ْ ًا صـربَنَ ْ ـت أقـدَ َا و ْ َ ْ ِّ َ َامنَ رنـَ َا وا ْ ُ ْ ِا  القـوم َ ْ َ ْ َ َ

َافرینْلَکا ِ )٢۵٠ /بقره(.  
ُمث أنـزل اهللا   :بخشد  می خود آرامش و طمأنینهیاخداوند نیز به عکس شیطان، به اولی ّ َ َ ْ َ َّ ُ

َته َسِک َ َُ َ ِ رسوله و املؤمنی ِ ْ ُ ْ َ َ َ ِ ِ ُ   .)٢۶ /توبه( ...َنيَ
 هـا نیـز زدایـد بلکـه بـر ایمـان آن  مـیتنهـا تـرس و اضـطراب را از ایـشان در نتیجه نه

ِهو الذ  :افزاید می
َّ َ ِی أنزل السکُ َّ َ َ ْ ِینة ىفَ

َ ِ قلوبَ
ُ ِ املؤمنُ ِ ْ ُ َني لیْ ِ َزدَ ِادوا إْ ِا مع إًانَميُ َ َْاميَ ِ ِ )۴ /فتح(.  

ها بیشتر از   دفاع از حق و مبارزه با طاغوت در آنۀ این افزایش ایمان، انگیزۀدر نتیج
َوملـا رأ املؤمنـون األحـز  :شـوند  مـیقبل شده و به راحتی تسلیم این فرمان الهی ْ َ ْ َ ُ ِ ْ ُ َّْ ََ َ َاب قـَ َالوا هـَ ا َا مـَذُ

ُوعدنا اهللا ورسوله وصدق اهللا َ َ ُ َّ َّ َ ََ ُ ُ ُ َ َ َ ورسوله ومَ َ َُ ُ ُ َّاد إالَا زَ ُ
ِ ْ َْسِلا وًانَميِ إَ ًَ )٢۶ /احزاب(.  

  گیری نتیجه
این مقاله کوشید تا نظام رخداد عمل صالح را در گذر از ساختار روانی انسان، بر مبنای 

روان انسان همانند هر . این زمینه پیدا کندآیات قرآن کریم و روایات مبین و راهگشا در 
  .نظام یا سیستم هدفمندی، دارای اجزا و کارکردهای مخصوص این اجزاست

در گام نخست، آرایش و چینش رتبی ایـن اجـزا، و بـه سـخن دیگـر، سـاختار روان 
اجزای ساختاری روان آدمـی کـه در ایـن . انسان بر مبنای قرآن و روایات پیشنهاد گردید
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اد، لب، سمع، بصر، قلب، صدر، فکر، عـزم ٶف: ند ازا ها پرداخته شد، عبارت  بدانمقاله
 خـود هـستند؛ بـرای نمونـه، اطمینـان، ۀهـای ویـژ و قوه، که دارای کارکردها یـا حالـت

از ... یمـاری، سـالمتی، طبـع، خـتم، ریـن و، ب)غفلـت شـدید( سکینه، اخبات، غمـره
 ایمـان و زینـت ّارکردهای صدر، و حباز ک... کارکردهای قلب، شرح، ضیق، حصر و

  .باشند اد میٶشدن آن از حاالت ف
بر مبنـای . یند پدیداری عمل صالح در چنین ساختاری جستجو شدادر گام دوم، فر

، )های محیطـی در واکنش به دریافت(روند پیشنهادی، به دنبال ایجاد حاجت در صدر 
انـسان مـؤمن . گیـرد شکل می) منٶمن و چه غیر مٶچه م(  در انسانّدعا و خواندن ولی

که دارای قلب سلیم و برخوردار از نور ایمان است، در واکنش به این حاجـت، خـدا را 
  خداونـد والیـت او را بـر عهـده گرفتـه، ایمـان او را افـزایش،از اینجا به بعد. خواند می
به او القا سازد، نیت را   میدهد و او را برای گرفتن تصمیم به انجام عمل صالح آماده می

  فکر، به او برای انتخـاب بهتـرین راه اجـرا نمـودن ایـن نیـت کمـکۀکرده و در مرحل
 ایـن فکـر تقویـت نمـوده و در ِ او را برای اجـرای نهـاییۀ اراد، بعدۀدر مرحل. نماید می
در حقیقت . بخشد میبرای عمل صالح در بیرون را  قوه، به قوای او نیروی کافی ۀمرحل

اما بایـد . سازد  میانجام این عمل را ممکن  توفیقات الهی است که،لدر تمام این مراح
، پس از ایجاد نیت نورانی به نور ایمـان  انتوجه داشت که بر مبنای روایات معصوم

من، عمل صالح صورت گرفته اسـت؛ حـال ممکـن اسـت ایـن نیـت بنـا بـه ٶدر قلب م
ه صورت بـروز خـارجی عمـل های فکر و عزم و قوه، ب مشیت الهی، پس از گذر از الیه

 ِبر مصلحت و حکمت الهی از پدیدار شدن عملی صالح ظهور یابد و یا اینکه باز هم بنا
  .آن در عالم خارج جلوگیری شود
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  یشناس تابک
  . ق١۴٠١الفکر،  ، بیروت، دارتفسیر القرآن العظیم،  اسماعیل بن عمر، ابوالفداء دمشقیابن کثیر .١
  . ق١۴٠۵، قم، ادب الحوزه، بالعر لسانابن منظور، محمد،  .٢
  . ش١٣٧٧ ، قم، والعصرۀ مبارکۀتفسیر سورالدین،  جویباری، یعسوب .٣
یمۀنام پژوهش، » معنایی عمل صالحۀبررسی حوز«خوشدل مفرد، حسین،  .۴ ، سـال  علوم و معارف قـرآن کـر

  . ش١٣٨٨، ۴ ۀاول، شمار
  . م١٩٩٨المعرفه،  دار، بیروت، المفردات فی غریب القرآن، ، حسین بن محمداصفهانی راغب .۵
  . ش١٣٨٢، ۴ ۀ، شمار)آموزش قرآن( رشد ۀمجل، »بررسی ارتباط متقابل ایمان و عمل«رستمی، شهسوار،  .۶
  . ش١٣٧٧، ١۶ـ١۵ های ، شمارههای قرآنی پژوهش، »ابزارهای ادراک در قرآن«موسی، دصدر، سی .٧
  . ش١٣٧۴نشر اسالمی، ، دفتر ، چاپ پنجمالمیزان فی تفسیر القرآنحسین، محمدسیدطباطبایی،  .٨
  .تا ، بیروت، دار المعرفه، بیمجمع البیان فی تفسیر القرآنطبرسی، فضل بن حسن،  .٩
  . ق١۴٠٩مکتب االعالم االسالمی، قم، ، التبیان فی تفسیر القرآنطوسی، محمد بن حسن،  . ١٠
  . ش١٣۶١، تهران، دار المکتب االسالمیه، قاموس قرآناکبر،  علیسیدقرشی،  . ١١
  . ش١٣۶۶بنیاد، تهران، ، هنگ لغات قرآنفرقریب، محمد،  .١٢
  . ش١٣٨٧ای، تهران، صبا،  کمرهمحمدباقر  ۀ، ترجممفاتیح الجنانقمی، شیخ عباس،  . ١٣
، سـال معرفـت، »شناختی با نگاهی بـه آیـات و روایـات حب و بغض در تحلیلی روان«، کوثری، یداهللا .١۴

  . ش١٣٨۶، ١١٢ ۀشانزدهم، شمار
وزارت ارشـاد تهـران، کاظم محمـودی،  محمـدقیـحقت، کـوفیالفـرات تفـسیر کوفی، فرات بن ابراهیم،  .١۵

  . ق١۴١٠اسالمی، 
  . ش١٣٨۴، چاپ سی و یکم، تهران، ساواالن، عمومی شناسی روانگنجی، حمزه،  .١۶
یعگیالنــی، عبــدالرزاق بــن محمدهاشــم،  .١٧ منــسوب بــه امــام جعفــر  ( و مفتــاح الحقیقــهةمــصباح الــشر

  . ش١٣٨٧ تهران، پیام حق، ح رضا مرندی، چاپ چهارم،یصحت، ) صادق
  .تا ، بی، تهران، اسالمیهطهارئمة االخبار االانوار الجامعة لدرر بحار االباقر، مجلسی، محمد .١٨
  . ق١۴٠۶الهدی،  ، بیروت، دارمن هدی القرآنتفسیر تقی، محمدسیدمدرسی،  .١٩
یر المواعظمشکینی، علی،  .٢٠   . ق١۴٢۴، چاپ هشتم، قم، الهادی، العددیه تحر
  . ش١٣٧۶، ١٠ـ٩های  شماره، های قرآنی پژوهش، » معرفتاهللاةگفتگو با آی«هادی، معرفت، محمد .٢١
، تهـران، دار الکتـب االسـالمیه، ای در تفـسیر موضـوعی قـرآن پیام قرآن روش تـازهمکارم شیرازی، ناصر،  .٢٢

  . ش١٣٧٧
  . ش١٣٧۴، تهران، دار الکتب االسالمیه، تفسیر نمونه، همو .٢٣
  .ش ١٣٨٨ ، قم، دار المعارف،شناسی پیرامون اماممباحثی مهدی، میرباقری، محمد .٢۴
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  ١٣٩۵  بهار ـ تابستان،٢٣ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسالم ،قرآنی یها آموزه

  
  تبیین حقیقت عمل در قرآن
  با تکیه بر دیدگاه عالمه طباطبایی

    ١نصرت نیلساز  
    ٢ناصر کولیوند  

  دهکیچ
رسـد کـه  نـین بـه نظـر مـیچ ...فعـل وی به الفاظی نظیر عمـل، ّدر یک نگاه کل

ایـن الفـاظ را ی  برخـاغلـب .اختالف معنایی چندانی بین این الفاظ وجود نـدارد
قائـل هـا   آن تفاوتی میانگونه که پیداست  آناند و یکدیگر استعمال کردهجای  به

 برای الفاظ مذکور تعاریفی ذکـر  و مفسرانشناسان  برخی واژه،از طرفی. اند نشده
عالمـه  در ایـن میـان .داللـت داردهـا   آند که بـر اخـتالف معنـایی میـانان کرده

بیـشترین توجـه را بـه کـشف حقیقـت  معاصـر، ۀطباطبایی مفسر و حکیم برجست
ّ اسـتناد بـه آیـات قـرآن و روایـات دال بـر  بـاایـشان. اند معنایی عمل مبذول داشته

ِ
از دیـدگاه . انـد  کردهتبیین یگسترۀ معنایی عمل، حقیقت این واژه را به نحو دقیق

  .بندد  عمل هیئتی ملکوتی است که بر نفس مجرد نقش می،عالمه
  .عمل، ماهیت عمل، عمل، نفس حقیقت :یدیلکواژگان 

                                                                 
 ٢١/١٢/١٣٩٣: رشیخ پذیتار ـ ٢٠/١/١٣٩٣: افتیخ دریتار.  
  .(nilsaz@modares.ac.ir) استادیار دانشگاه تربیت مدرس. ١
  .(kolivand.naser@yahoo.com)) نویسندۀ مسئول(علوم قرآن و حدیث کارشناس ارشد . ٢
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  بیان مسئله
کند، اعمـالی اسـت کـه از  شک آنچه موجبات سعادت و شقاوت انسان را فراهم می بی

آدمـی . رسد اش به منصۀ ظهور می ت گرفته و در پرتو ارادهئعقیدۀ درونی او نش ایمان و
هـا   آن ازدهد که پس از فراغـت گاه اعمالی انجام می بیو در زندگی روزمرۀ خود، گاه 

. کنـد احساس سرزندگی و کامیابی و در برخی موارد احـساس پـشیمانی و نـدامت مـی
که اصل   چرا؛چون و چرای اعمال بر روح آدمی است حقیقت این امر حاکی از تأثیر بی

ًبعا پیامدها و طِقیقت وجود آدمی را روح یا نفس مجرد از ماده تشکیل داده است و و ح

 و با توجه به مجـرد بـودنافزون بر این، . گردد میاعمال نیز به همان روح یا نفس برآثار 
را تحـت نـسان  بدون تردیـد سرنوشـت ا اعمال بر نفس، روح، اثرات و تبعاتفناناپذیری

  .دهد تأثیر خود قرار می
جـو را بـه ایـن مـسیر  طلب و کمال  اندیشۀ هر انسان حقیقتاین امردقت و تأمل در 

د و موجبات رسـیدن شوچه بیشتر با معنا، مفهوم و مصادیق عمل آشنا  هد تا هر سوق می
  .دکنراهم  فالحناصترک اعمال و به کمال نهایی خود را در پرتو انجام اعمال صالح 

 بـه المیـزانیی در جـای جـای تفـسیر گرانقـدر ر و حکیم بزرگ عالمـه طباطبـاّمفس
ایشان با تکیه بر ادلۀ عقلی و نقلی و نیز با مقایسۀ این .  استِتحلیل معنایی عمل پرداخته

نظیر کسب، فعل حقیقت این واژه را به صورت قابـل تـوجهی تبیـین  لفظ با الفاظ مشابه
  . استکرده

 موجبـات کـه حیـث این از آن قمصادی شناخت پرتو در عمل حقیقی معنای به دستیابی
 عـدالت پـذیرش به ذهن تقریب سبب نیز و کند می فراهم را انسان حقیقی کمال به رسیدن
و ضروری اسـت  است اهمیتشایستۀ  شود می آخرت عالم در اعمال جزای در خداوند

  .که هر نفس خداجویی به حقیقت این واژه و مصادیق آن، شناخت کامل پیدا کند

  یی عملتحلیل معنا. ١

  المعنی های قریب تفاوت عمل با واژه
های قابل توجهی وجود دارد که شاید بـرای  اوتتف  کسبفعل و، از آنجا که میان عمل
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٣١  

گونه کلمات بـه جـای یکـدیگر پوشـیده   از افراد، این امر به علت استعمال اینبسیاری
این واژه بـا  الزم است ضمن مقایسۀ ،مانده باشد، برای روشن شدن معنا و حقیقت عمل

  . شودکدام اشاره کلمات مذکور به نقاط اشتراک و افتراق هر

  تفاوت عمل با فعل
عمـل را همـان  منظـور ابن. اند شناسان میان عمل و فعل تفاوتی قائل نشده ژهبرخی از وا

َالعمل «:فعل دانسته است   .)١١/۴٧۵: ١۴١۴( »ِالفعلنة وِالمه: َ
  :نویسد داند و می میعمل را افعال ظاهرشده  التحقیقصاحب 

پیونـدد از آن حیـث کـه واقعیـت و  عمل همان فعلی است که در خارج به وقـوع مـی
  .)٨/٢٢۴ :١٣۶٠ مصطفوی،( تحقق پیدا کرده است

  :گوید  در تعریف فعل مییو
گیرد کـه مخـصوص  فعل عبارت است از صدور عملی اختیاری که با قصد انجام می

  .)همان( درت و اختیار برخوردار استبه هر انسان و حیوانی است که از ق

شـده  کـه عمـل را افعـال ظاهر؛ چـراگذارد نمیبین عمل و فعل  تفاوتیایشان ًظاهرا 
پـس طبـق ایـن . اند و فعل غیر ظـاهر نـداریم که همۀ افعال، ظاهر شده آنحالداند،  می
  . عمل همان فعل است،بیان

اشـاره هـا  ادامـه بـه آنکه در  اند گذاشتههایی  اما برخی میان این دو اصطالح تفاوت
  :شود می

گاهی انجام شود و فعل اعم از آن است.١   .ّ عمل کاری است که از روی علم و آ
ا یـه خوب باشد کّی کار دانسته است؛ اعم از آنا عمل را به معن قرآنقاموسصاحب 

َال هـَقـ شـود؛ مثـل  نه معلوم مییلۀ قریخوب و بد بودن کار به وس. بد َا مـن عمـَذَ َ ْ ْل الـشیِ َّ
 ِانَطِ

ْإلی  و )١۵/ قصص( َ ْه ِ َ ْلَکعد اِ ُ ِّمل الطیَ َّ ُ َب والعمل الصا یِ ُ ِ َّ ُ َ َ ْ َ ُرفعهُ ُ َ ْ )شرتونی در و به نقل از)١٠/ فـاطر  
ر باشد لذا ک عقل و فیه از روکشود   گفته مییارک بهعمل : است  آوردهالموارد اقرب

ن فعل و یپس فرق ب: گوید شان در ادامه میای. ّ فعل اعم استیشود ول با علم مقرون می
ّعمل فرق اعم و اخص است ه کـرد کـشـود اسـتفاده  ز مـیید نین فرق را از قرآن مجیا. ّ

ار رفتـه کـز بـه یـ در افعـال جمـاد نی فعل گـاهی اطالق شده ولی ارادیرهاکاعمل به 
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َبل فعله ک ؛ مثل است ُ َ َ َ ْ َبري هَ ْ ُ ُ   .)۵/۴۵: ١٣۶٠؛ قرشی،  ۶٣/انبیاء( اَذِ
 اسـت، در حـالی »الصالحات« و »الصالح « اغلب کاربرد عمل در قرآن با کلمۀ.٢

َعمل«ً مثال واژۀ ؛بار هم با مشتقات صالح در قرآن نیامده است که واژۀ فعل حتی یک ِ
َ« 

 آمـده »الـصالحات«بـار بـا   و یک»اًصالح« بار آن با ١۶ بار در قرآن آمده است که ١٩
 یــا »صــالح«بــار هــم بــا واژۀ   حتــی یــک»فعلــوا« و نــه »فعــل« ولــی نــه کلمــۀ ،اســت

  .)٣٩ :١٣٨٢ دوست، وطن( نیامده است »الصالحات«
آیات زیادی از قرآن واژۀ عمل یـا مـشتقات آن بـا  درزیرا این سخن قابل نقد است؛ 

محـدود ، کلمۀ سوء یا مشتقاتش همراه است و فقط به دو موردی که در باال اشاره شـد
  :موارد اشاره کرداین توان به   می از جمله؛شود نمی
 َوما ْعملت َ َ

ِ ْمن َ ٍسوء ِ ُ )٣٠/ آل عمران(،  َإمنا َّ ُالتوبة ِ َ ْ َّ َ ِاهللا َ َللذین ّ ِ
َّ َیعملون ِ ُ َ ْ َالسوء َ ٍھالـة ُّ َ َ ِ )١٧/ نساء(، 

 ْمن َعمل َ ِ ْمنُکْم َ ًسوء ِ ٍھالة ُ َ َ َ ِ )۵۴/ انعام( ، ٌکثـري ِ ْمـ َ ُ ْ َسـاء ِ َعملـونَی َمـا َ ُ َ ْ )۶۶/ مائـده( ، َّکنـا َمـا ُنعمـل ُ َ ْ ْمـن َ ِ 
ٍسوء ُ )٢٨ /نحل( ، َّمث َّإن ُ َربك ِ َّ َللذین َ ِ

َّ ُعملوا ِ
ِ َالسوء َ ٍھالة ُّ َ َ َ ِ )١١٩ /نحـل(،  ْأفمـن َ َ َزیـن َ ِّ ُلـه ُ ُسـوء َ ِعملـه ُ ِ َ ُفـرآه َ َ َ 

ًحــسنا َ َ )٨/ فــاطر( ، ْأفمــن َ َ َاکن َ َ َ ٍیبنــة َ َ ِّ ْمــن َ ِربــه ِ ِّ ْکمــن َ َ َزیــن َ ِّ ُلــه ُ ُســوء َ ِعملــه ُ ِ َ ُواتبعــوا َ َ َّ ْأهــواء َ ُ َ َ ْ َ
 )١۴ /محمــد( ،

 زی ْو ُ َّ َ ِ ْ َ َل َأسوأ َ ََ ِالذی ْ
ا َّ ُاک َیعملـون َ ُ َ ْ َ )عمـل بـه صـورت د کـاربر، دیگریدر موارد. )٢٧/ فصلت 
ىف  ؛ مانندمطلق است َّو َ ُ ُّکل َ ٍس ُ ْ َعملت َما َ

ِ َ )١١١ /نحل( ، ْبئھمَفُن ُ ُ ِّ ُعملوا َِمبا َ
ِ َ )٢٣ /لقمان(.  

 ذکـر نـشده »صـالحات« یـا »صالح« با واژۀ »فعلوا« یا »فعل«در ضمن شاید کلمۀ 
َوما : یرظ ن؛ ذکر شده است»خیر«باشد اما با کلمۀ  ُعلوا َ َ ْ ْمن َ ٍخري ِ ْ ُیعلمه َ ْ َ ْ ُاهللا َ ّ )٩٧ /بقره(.  

تـدریج و «رود که همراه با  کار میه  واژۀ عمل و مشتقات آن اغلب در مواردی ب.٣
دفعـی و بـدون « در مـواردی کـاربرد دارد کـه »فعـل« باشد، ولی مـادۀ »گذشت زمان
و در تأییـد آن بـه دانـد  مـی این تفاوت را محرز االتقانسیوطی در .  باشد»گذشت زمان

َیعملون آیات  ُ َ ْ ُله َ ُاء َما َ ْمن ََش َاریب ِ ِ َ َومتاثیل َ ِ َ َ ٍوجفان َ
َ ِ واب َ ِاک َ َ ْ ٍوقدور َ ُ ُ ٍراسیات َ َ ِ َ )و  )١٣/ سبأ ْأومل َ َ ْیـروا َ َ َّأنـا َ َ 

َخلقنا ْ َ ْهلم َ ُ َّمما َ ْعملت ِ َ
ِ َأیدینا َ ِ ْ ًأنعاما َ َ ْ ْفھم َ ُ ون ََهلا َ َما ِلُک َ )۴٠: ١٣٨٢ دوست، وطن(کند   استناد می)٧١/ یس(.  

ایمان حکایت دارد  اغلب بار مثبت دارد و از رفتارهای شایستۀ اهل »عمل«مادۀ . ۴
که مقارنت ایمان با عمل صالح و تقید عمل بـا صـالح در قـرآن، دلیـل بـر ایـن واقعیـت 

 از ایـن ؛ً نوعا بار منفی دارد و از رفتارهای ناشایست حکایت دارد»فعل«اما مادۀ . است
َوالـذین إذا فع  ماننـد ؛گردد رو گاه بر رفتارهای نادرست افراد ناسالم اطالق می َ َ

ِ َ ِ
َّ ًلـوا فاحـشةَ َ ِ َ ُ
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َفعل املبطلون ، )٣۵ /عمران آل( ُ ِ ْ ُ ْ َ َ َ )١٧٣ /اعـراف( ، ُفعـل الـسفھاء َ َ ُّ َ َ َ )و گـاه از نـزول )١۵۵ /اعـراف 
  .)۴١: ؛ همان١/ ؛ فیل ۶/ ؛ فجر۴۵/ ابراهیم: ک.برای نمونه ر( دهد عذاب بر خطاکاران خبر می

َ : این سخن نیز قابل نقد است و مورد نقـض دارد َفعلـن ِفـ ْ َ سھن بـاملعروف ِىف َ ِأ ُِ ْ َ ْ ْ
ِ َّ ِ ـ ُ َ

 )بقـره/ 
٢٣۴( ، َفعلن َما ِىف ْ َ سھن ِىف َ َّأ ِ ِ ُ ْ ٍمن معروف َ ُ ْ َ ْ ِ )٢۴٠ /بقره(.  

، ذیل آیات متعددی به معنا و مفهـوم عمـل و تفـاوت المیزاندر نیز عالمه طباطبایی 
را از نظـر ایـشان پـی ادامـه وجـوه تمـایز عمـل و فعـل   در.آن با فعل اشاره کرده اسـت

  :گیریم می
  .گذارد خالف فعل، بر حیات اخروی انسان تأثیر می  عمل بر.۵

َوقـدمن ۀ آیاین تفاوت را ذیل عالمه  ْ ِ َ َا إىلَ
علنـَ مـِ َا عملـوا مـن عمـل  ْ َُ َ َ

ٍ َ َ َْ ِ َاه هبـِ َ ًاء منثـورُ ُ ْ َ  )٢٣/ فرقـان( ١اً
 راغـبایـشان بـه نقـل از  .رداین آیه به نـابودی اعمـال کفـار اشـاره دا. بیان کرده است

  : استآورده )۵٨٧: ١۴١٢(اصفهانی 
 »عمـل « بـا قـصد انجـام شـود، پـسیه از جانـدارک است یعمل، عبارت از هر فعل

وانـات، بـدون قـصد سـر یه از حکـ هـم ییارهاک است، چون فعل به »فعل «اخص از
لمـۀ ک یولرود،  ز به کار میی در مورد جمادات نی گاهیشود و حت یزند، اطالق م یم
رود،  یار نمـکـوانات به یشود و عمل در ح یگونه موارد اطالق م نیمتر به اک »عمل«

  .»العوامل رالبق«ند یگو ی میارک یه به گاوهاکمگر در مورد گاو 

  :گوید ضمن اشاره به این دیدگاه در اثنای کالم میطباطبایی عالمه 
  .)١۵/٢٠١ :١۴١٧( ندک  است که انسان بعد از مرگش با آن زندگی مییزیعمل چ

به عبارتی، زندگی یا حیات پس از مـرگ هـر انـسان بـر پایـۀ همـان عمـل او شـکل 
  .گیرد می

رسـد ایـن اسـت کـه آنچـه در  بـه ذهـن مـیایـشان عبـارت اخیـر نکتۀ مهمی که از 
 چیزی است کـه از ،سرنوشت آدمی و سعادت و شقاوت او در سرای آخرت مؤثر است

 هـای دیگـری چـون از ریـشه قـرآن ،د و اگـر در مـواردیشـو آن به عنوان عمل یـاد مـی
ــسب« ــره:ک.ر( »ک ــران  آل؛١۴١ / بق ــل« و )٢۵ /عم ــران: ک.ر( »فع ــراف ؛١٣۵ /آل عم  )٢٨ /اع

                                                                 
  .میساز ی پراکنده میَگرد] چون[م و آن را یپرداز یاند م  که کردهیبه هر گونه کار. ١
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ِبـه نـوعی مفهـوم هـا   آنکـدام از  زیرا هر؛ منافاتی با این معنا ندارد، کرده استاستفاده
د حقیقت این امر بیـشتر روشـن با مطالبی که در ادامه خواهد آم. خود دارند عمل را در

  .شود می
بـه نـوعی بـه  است توان گفت که عالمه در عبارت مذکور خواسته عالوه بر این می

، تعریـفایـن چـرا کـه طبـق  ؛حقیقت معنایی عمل اشاره کند و این نکتۀ دقیقی اسـت
 هم در حیطۀ عمل ...ر سخن گفتن وفکار و نیات آدمی و امور دیگری از این قبیل نظیا
 که در این زمینه به دست ما ناگیرند و این، با آیات قرآن و احادیث معصوم ار میقر

 با بحثی ّ، حقیقت این امر طینوشتۀ حاضرادامۀ بیشتری دارد که در ارتباط رسیده است 
  .شود عنوان گسترۀ معنایی عمل روشن می

َولن  آیۀ ذیل طباطبایی الذکر، عالمه   فوقۀعالوه بر آی َ ْ َ َّمنَ ًوه أبدَ َ َ ُ َا مبْ ْا قدمت أیِ َ ْ َ َّ ٌد واهللا علـمي َ ِ َ ُ َّ ْ ِ ِ
َبالظاملني ِ ِ َّ

ِ
 کـرده اشـاره فعـل و عمـل معنـای در مذکور تفاوت به نوعی به نیز )٩۵/ بقره( ١

هاسـت  این آیه در ارتباط با قوم یهود است که معتقد بودند سرای آخرت برای آن .است
بیننـد و خداونـد  ، عذاب نمی)پرستیدند اله میهمان ایامی که گوس (و جز ایام معدودی

ایـشان . )١/٢٢٧ :همـان( کند با این آیه، دروغگویی ایشان و ترسشان از مرگ را اثبات می
  :نویسد میاست، ها نسبت داده   اینکه چرا آیۀ شریفه انجام عمل را به دستبارۀدر

ْا قـدمت أیـَِمب جملۀ  َ ْ َ َّ ْدَ ِ ِ یشتر اعمـال ظـاهریـه بکـن جهـت یـه از عمل است، از ایناک 
ه بـه دردش کـس کـشود و انسان بعد از انجام، آن را بـه هـر  انسان با دست انجام می

 اول :ت اسـتیـن جملـه دو عنایـدارد، پـس در ا م مـییا از او بخواهد، تقدیبخورد و 
 ا عمـلی ره هر فعلکنیها نسبت داده، نه صاحبان دست، دوم ا م را به دستیه تقدکنیا

  .)١/٢٢٨ :همان(  دانسته استستانبرای د

ایـن  آیه، هر فعلی را عمل دانـسته، شـاید منظـورش است که البته اینکه عالمه گفته
 زیـرا ؛گیـرد باشد که هر فعلی که در سرنوشت آدمی مؤثر باشد عنوان عمل به خود مـی

 علت ترس یهود از مرگ را آن اعمالی دانسته اسـت کـه در پیـدایش ایـن تـرس ،این آیه
 هـیچ ، چرا که بسیاری از افعـال؛اند نه هر فعلی که از ایشان سر زده است الت داشتهدخ

                                                                 
رد و خـدا بـه حـال کـرا آرزو نخواهنـد  ]مـرگ[ هرگـز آن انـد ردهکـش یه از پـک ییارهاک به سبب یول. ١

  .ستمگران داناست
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دهـد ولـی خـودش از  شخصی کاری انجـام مـی گاه.  در سرنوشت آدمی ندارندتأثیری
گاهی ندارد  در دست گرفته بارا سنگ یا هر شیء دیگری  تکه ً مثال دو؛انجام آن کار آ

کند یا شخصی که با  رش در جای دیگری سیر میکند در صورتی که فک بازی میها  آن
 ولـی ،کند در عین حال دستش به انجام کـاری مـشغول اسـت دوست خود صحبت می
  .خود متوجه این کار نیست

  . نهفته است»فساد« و »صالح«خالف فعل، دو وصف  معنای عمل بر  در.۶
َلیـ  آیـۀ است،  که عالمه ذیل آن به معنای عمل اشاره کردهیآیاتجمله از  ُأکِ ْلوا مـن ْ ِ ُ
َمثره وم َ ِ ِ َ

ْا عملتَ َ ِ ْأیُه َ َد أفـالَ َ َ ْ ِ َرونْشُکَـ ِ ُهمـان فعـل  راایـشان منظـور از عمـل. اسـت )٣۵/ یـس( ١ 
  :نویسد می ن عمل و فعلیفرق ب در ادامه در. داند می

ن یه با قصد و اراده انجام شود و به همکشود  ی استعمال میشتر اوقات در فعلیعمل، ب
 ،ن جهتیند و باز به همیگو یوانات و جمادات را به ندرت عمل می حیارهاک جهت

فـالن عمـل کـه نـد یگو یننـد و مـک یف مـیعمل را به دو وصف صالح و فساد توص
ن دو صـفت ی فاسد و طالح، در صورتی که مطلق فعل را به ایگریصالح است و آن د

  .)٨/٨۶ :همان( نندک یف نمیتوص

به همان معنـای مـذکور در فـرق نیز شود عالمه در اینجا  گونه که مالحظه می همان
انـد و عـالوه بـر ایـن، یکـی دیگـر از  بین عمـل و فعـل ذیـل آیـۀ گذشـته اشـاره کـرده

 بر »فساد« و »صالح« اطالق دو وصف ،اند و آن را بیان نمودهعمل  های خاص ویژگی
 و ایـن یکـی نندک یف نمین دو وصف توصی در صورتی که هر فعلی را به ا،عمل است

  .شود ما بین عمل و فعل، تمیز قائل شویم دیگر از دالیلی است که باعث می
  را»یدأی «به »متّقد « نسبت دادن، نیز ذیل آیۀ مذکورپرتوی از قرآنصاحب تفسیر 

 انجـام دسـت ۀلیوسـه بـ شتریـب هکـ مؤثر در حیات اخروی دانـسته اسـت اعمال به ناظر
  .)١/٢٣۴ :١٣۶٢، طالقانی( دشو یم

ِ ویژگـی عمـدۀ نهفتـه سهوجه تمایز عمل با فعل را پس تا اینجا معلوم شد که عالمه 
اطالق دو وصف صـالح و فـساد در دوم،  ؛قصد و نیتنخست، : تدر عمل دانسته اس

نـوعی مکمـل دو معنـای مـذکور اسـت، تـأثیر عمـل بـر بـه سومین تفـاوت کـه  ؛ملع
                                                                 

  کنند؟ گزاری نمی  سپاسهما باز ی خودشان بخورند، آیها  کارکرد دستاز آن و ۀویتا از م. ١
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  .استحیات اخروی انسان  و سرنوشت
 ۀت انجام افعال متعددی را دارد که از آن میان فقط یک نوع در حیطـ انسان قابلی.٧

  .گیرد عمل قرار می
شناخت ما  .بریم های عمل با آن بیشتر پی می بندی فعل، به تفاوت با تقسیمدر ادامه 

 منوط به نوع عمل و فعلی است که از افراد آن نوع سـر »نوع«ِاز حقایقی خارجی به نام 
ایـن امـر . کنـیم مـشاهده مـیهـا   آنلت فاعلی خاصی است کـه درزند یا به خاطر ع می

شود که از اختالف آثار پی به اختالف مؤثرها ببـریم و بـار دیگـر از اخـتالف  سبب می
  .مؤثرها پی به اختالف آثار و خواص ببریم

این مطلبی است که عالمه طباطبایی در بحثی فلسفی دربـارۀ قـضا و قـدر ذیـل آیـۀ 
 ْلــذین ینَا َ َ ِ

سدون ىف األَّ صــل و طعــون مــا أمــر اهللا بــه أن  َقــضون عھــد اهللا مــن بعــد میثاقــه و ْ
ِ َ ْ َ َُ َِ ِ ــِ ْ ُ ََ ُ َ ََ َ ُ َ َ

ِ ّ َّ َ َ ُ َْ ْ ِ َِ ِ ِِ ْ ْ َ ُ ِرض أولئــُ
َ ُ

ِ ُ  َكْ ُ
اسرون َا ُ ِ َ ْ


بندی برای افعال   نوعی تقسیم،اند و با استناد به آن  به آن اشاره کرده)٢٧ /بقره( ١
  :اند که خالصۀ آن به شرح زیر است ائه دادهموجودات ار انسان و دیگر

 دو ربینیم، نسبت به موضوعاتشان ب ی، افعالی که خارج از خود میّدر یک تقسیم کل
  . افعال ارادی.٢ ،ی افعال اضطرار.١: اند قسم

ه تنهـا کـ تأثیری در بـود و نبـود فعـل نـدارد بلْدر افعال اضطراری، علم فاعل به فعل
 ماننـد رشـد و ، آن استیعی آن مؤثر است، بود و نبود فاعل طبه در بود و نبودک یزیچ

  .نمو بدن
سـت و  اوِکـه معلـومزند بدان علت اسـت  ، فعلی که از فاعل سر مییدر افعال اراد

 ،به عبارت دیگر. دهد ز مییص و تمی آن را تشخیعنی ؛علم فاعل بدان تعلق گرفته است
 انـسان ی مانند افعال اراد،اعل و فعل اوستان فی واسطۀ مْگونه افعال، علم در انجام این

ه از کـه هـستند ی چند صورت علمیگونه افعال دارا این.  شعوریر موجودات دارایو سا
ه یـسـت و بقکمـال اوال فاعـل، مـصداق یـا به خیًا واقعا و ی یکیان آن چند صورت، یم
 لـیسـت وامـال ک شـخص گرسـنه یه بـراکـست، مانند خوردن قرص نـان یمال او نک
 یدر ایـن مثـال، آدمـ .ا آلوده باشـدیا مال مردم و ی یه نان مزبور سمکتمال هم دارد اح

                                                                 
 ،شـکنند و آنچـه را خداونـد بـه پیوسـتنش امـر فرمـوده همانانی که پیمان خـدا را پـس از بـستن آن مـی. ١

  .ندا ند که زیانکارانا  آنان.پردازند  به فساد میگسلند و در زمین می
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٣٧  

ح دهـد ی ترج،ه با خوردن نان منطبق استکن را ی از آن عناویکیند تا ک ی و تأمل مفکر
افتـه یح یکه تـرجرا گردد و عنوانی  ین از نظرش ساقط میۀ عناوی بق،ح دادی ترجیه وقتک

  .دهد درنگ انجام می بی،  استرفتهمال او قرار گکو مصداق 
 افعال ارادی .٢ ، افعال ارادی اختیاری.١: ندا  دو قسمرافعال ارادی نیز به نوبۀ خود ب

  .اجباری
بینـد  انجام یا ترک می یدر افعال ارادی اختیاری، همواره فاعل خود را بر سر دو راه

ا یـ یزیـه چکـآن بیت، ِ از دو طرف انجام و ترک، مستند به خود فاعل اسیکیح یو ترج
  .ح دخالت داشته باشدین ترجیگر در ای دیسک

 یسکـماننـد ر است، یر غیک طرف مستند به تأثیاما در افعال ارادی اجباری، انجام 
 وگرنه تو را ینکار را بکد فالن یه باکد قرار گرفته ی مورد تهدیه از طرف جبار زوردارک
نـد، امـا انتخـاب ک یند و با اراده هم مـک یار را مکم اجبار، آن ک او هم به ح.شمک یم

 چون اگـر مـستند بـه خـودش ؛ستی مستند به خودش ن،ِ از دو طرف انجام و ترکیکی
  .)١٠٨ ـ١/١٠۵ :١۴١٧طباطبایی، ( داد ح نمییبود، هرگز طرف انجام را ترج

طبـق آنچـه  :شـرح اسـتاین به  ،آید دست میه بندی ب این تقسیماز که مهمی نکتۀ 
پذیر است که از میان ایـن  ی وقوع سه نوع فعل از موجودات امکانّ طور کل به،گفته شد

ِافعال فقط یک نوع با علم توأم با اختیار فاعل انجام می گیرد کـه از آن بـه عنـوان افعـال  ِ
کـدام  و انتخاب هـردارند  چند صورت علمیه ،این افعال. شود ارادی اختیاری تعبیر می

کـه   چـرا؛دهنـد را تحـت تـأثیر قـرار مـی) انـسان(فاعل به نوعی حیات اخروی ها   آناز
 لـذا ،دهندۀ آن به همراه دارند ماهیت این قبیل افعال، نوعی پاداش یا کیفر را برای انجام

 اعم بودن فعـل از عمـل نیـز بـا توجـه بـه ایـن ،در ضمن. گیرند در حیطۀ عمل قرار می
  .شود مطلب روشن می

فعـل و بـارۀ  دیگـری درحقـایقتـوان  ی فـوق مـیبند تقسیم بر این، با دقت درافزون 
  :استنباط کردتفاوت آن با عمل 

 ، حــال چــه انجــام ایــن کــار؛گوینــد  صــرف انجــام دادن هــر کــاری را فعــل مــی.١
  . با اراده یا اختیار شخص باشد یا از سر اجبار؛اضطراری باشد یا ارادی

بـل از انجـام فعـل ، قصد و نیتی است که قشود  آنچه باعث تمیز عمل از فعل می.٢
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 ایـن نیـت ؛ خـواهکند شود و او را بر انجام آن کار تحریک می  ذهن فاعل تداعی میدر
  .پسندیده باشد یا ناپسند

توانـد بـا اختیـار و ارادۀ   افعالی که دارای چند صورت علمیه هستند و آدمـی مـی.٣
 فعـل کـه خـالف  بـر،شـوند را انجام دهد به عنوان عمل شناخته مـیها   آنخود یکی از
تری دارد و حتی بر حرکاتی که فقط یک صورت علمیه دارند، هـم اطـالق  معنای وسیع

  .مانند نفس کشیدن ،شود می
، با توجه بـه آثـاری کـه از  دارند افعالی که در کماالت بشری تأثیر مثبت یا منفی.۴

کننـد،  دهندۀ خود را مستحق پاداش یا کیفر می گذارند و فاعل یا انجام جای می خود بر
را خالف فعل که عالوه بر این، حرکات یا سکناتی  گیرند بر  جای می»عمل«در مقولۀ 

دهندۀ آن مترتـب  گونه پاداش یا کیفری بر انجام زند و هیچ که بیشتر از حیوانات سر می
  .شود شامل مینیز  ،شود نمی

  تفاوت معنایی و کاربردی عمل با کسب و اکتساب
؛ ۵/٣١۵ :١٩٨٨فراهیـدی، ( انـد ه معنـای طلـب رزق دانـستهکـسب را بـ شناسـان برخی واژه

ضمن اشاره به این معنا، اصل ایـن  العرب لسانابن منظور نیز در  .)١/٢١٢ :١۴٢٠جوهری، 
  .)١/٧١۶: ١۴١۴( کلمه را جمع کردن دانسته است

  :نویسد می  قرآنقاموسنگارندۀ 
 آن در اکثر موارد در شود ولی کاربرد کسب در کارهای خیر و شر هر دو استعمال می

  .)۶/١٠٩: ١٣۶٠قرشی، ( عمل بد است

ران ّ بــین عالمــان و مفــس،امــا در اینکــه بــین کــسب و اکتــساب فــرق هــست یــا نــه
؛ بـرای نمونـه، اند برخی قائل به اختالف در معنای این دو لفظ شده. است نظر اختالف
  :نویسد میی ّبه نقل از ابن جن ابن منظور

ْسبت وعلیَا کَا مََهل : فرماید میاینکه خداوند در قرآن  َ َ َ ْ َ ْا ما اکَھَ ْتسبتَ َ َ َ )کـه از حـسنه  )٢٨۶/ بقره
 تعبیر کرده اسـت بـه خـاطر ایـن اسـت کـه »اکتسبت« و از سیئه با »کسبت«با لفظ 

  .)١/٧١۶: ١۴١۴ابن منظور، ( ی اکتساب استای کسب غیر از معنامعن

  :گوید می التحقیقمٶلف 
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دسـت آوردن اسـت ولـی در ه  مطلق ب، این است که کسب بین کسب و اکتسابفرق
گونـه کـه در مـوارد کفـر و   معنای اختیار و قصد کردن موجود است همان،اکتساب

ُلکـ ۀ  ماننـد آیـ؛بینـیم عصیان می ْل امـرئ مـ مـا اکِ َ ْْ ُ ْ ِ ٍ ِ ِتـسب مـن اإلمثِّ
ْ

ِ
ْ َ ِ َ َ َ

مـصطفوی، ؛ ١١ /نـور( ١
١٣۶١٠: ٠/۵۴۵(.  

ْسبتَاکَا مََهل  ۀی نیز ذیل آیزمخشر َ ْوعلی َ َ َ ْا ما اکَھَ ْتسبتَ َ َ َ )نویسد می )٢٨۶/ بقره:  
ّه شـر از کـعمل بد اشاره است  تساب درک اِ آمدن،هستپذیری اثرتساب کا چون در
چـون  و و نفس به آن منجـذب اسـتاست  )آنچه نفس دوست دارد( ات نفسیمشته
  .)١/٣٣٢ :١۴٠٧( ه استرفت ارکسب به ک لذا ،ستین حالت نیر ایار خک در

  :نیز در این باره آورده است اصفهانیراغب 
 هـم شـامل ؛ اسـتّ اعـمْسبکـش است و ی خوی جلب منفعت برایتساب به معناکا
 .گـرانی دیسب و جلب منفعت براکشود و هم شامل  یش می خویسب منفعت براک

تساب ک ایسب هست، ولک عبدش ی براّی ولکسب و ،شی موالی برده براکسبپس 
تسب خـود کاسب و مکحال  به هر. لین قبی از ایگری دیها سبکن یهمچنست و ین

  .)٧١٠ :١۴١٢( یگریانسان است نه د

 :١٣٧٢ ، طبرسـی:ک.ر( برخی نیز معتقدند که بـین ایـن دو لفـظ تفـاوتی وجـود نـدارد
  .)۶/١١٠ :١٣۶٠، قرشی؛  ٢/۶٠٩  و۴٠١/١

سب و کـ سـت کـهمعتقـد اقرشی ضمن اشاره به دیدگاه راغب، آن را نقـد کـرده و 
ادامـه   دری و.ش اسـتی خـویسب انـسان بـراکـهمه جای قـرآن دربـارۀ  تساب درکا

  :نویسد می
ح یز تصریهای ادب عربی ن تابک  در.نیستتساب کسب و اکان ی میفرق مهم ًظاهرا

  .)۶/١١٠: ١٣۶٠( یدآ  فعل مییاه افتعل به معنکاند  ردهک

 »کسب و اکتـساب« بارۀیحاتی در توضالمیزاندر چند جای تفسیر طباطبایی عالمه 
 پـی »عمـل«توان به تفاوت این دو واژه با  که با دقت در این مطالب می است بیان کرده

  :گوید ایشان می .برد
ا یـا حرفه ی و عمل است، با صنعت یلۀ سعی جلب منفعت به وسیسب به معناکلمۀ ک

                                                                 
  .فر رسدیبدان اندازه از گناه که مرتکب شده است به کها   آنهر مردی از. ١
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ه کـ اسـت ییزهای به دست آوردن چیاصل به معنا لمه درکن ی و امثال آن، و ازراعت
ــاد ــدگیحــوائج م ــی زن ــرآورد، ول ــوان اســتعاره دری را ب ــه عن ــدها ب ــورد تمــام  بع  یم
سب مدح و ک مانند ،ر و چه شری خی چه دستاوردها؛ انسان استعمال شدیدستاوردها

لق و خدمت بـه مـردم، و ُسن خُک از راه حیر و نام نیاد خیسب کسب افتخار، کثنا، 
ه کـ یلت از راه اعمـالیسب فـضکـب علـم نـافع، سکـ و یل اخالقیسب فضاکمانند 

سب کـسب لعنت و طعنـه، و کسب مالمت و مذمت، و کمناسب با آن است و مانند 
: ١۴١٧(  داردین آثـاریه چنـکـ یگناهان و آثار زشت گنـاه، و امثـال آن از راه اعمـال

٢/٢٢٣(.  

ِ تتمنوا ما فضل اهللا بَال عالوه بر این، عالمه ذیل آیۀ  ُ ّ َ َّ َ َ ْ َّ َ َ ُه بعـضکَ َ ْ َ ب ممـا اکِ ْم  بعـض للرجـال  َّ ِ ٌ ـ ِ َ
ِ َ َِّ ِ ٍ ْ َ َ ُتـسبوا ْ َ َ

ِوللنساء َ ِّ ِ ب مما اکَ  ْ َّ ِ ٌ ِ َتسنب وَ َ ْ َ ْاسألوا اهللا منَ ِ َ ّ ُ َ َ فضله إن اهللا اکْ َ ّ َّ ِ ِ ِ ْ ِبُکن َ ْل َ َ ًء ِّ َعِل ٍ
مطـالبی ذکـر  ،)٣٢/ نساء( ١

اصطالح کـسب و اکتـساب هـم در آید ایشان به استعمال دو  می است که از آن برکرده
ایـن بخشی از مطالـب ایـشان بـه . استهم در امور غیر اختیاری معتقد  امور اختیاری و

  :شرح است
هرچنـد  )١٠/۵۴: ١٣۶٠؛ مـصطفوی، ١/٧١۶: ١۴١۴ابن منظـور، : ک.ر( تان علم لغیشوایپ

بـا ) دسـت آوردنه ب(اند که مخصوص حیازت  تساب گفتهکسب و اکدربارۀ دو واژۀ 
 معنای کسب، جمع کردن است ِاند که اصل ِمل اختیاری است لکن این را هم گفتهع

و در بسیاری از موارد گفته شده است که فالنی با جمال و زیبایی خود شهرت کسب 
البته اسـتعمال  اند که ران به همین معنا حمل کردهّاکتساب را هم بعضی از مفس. نمود

حقیقـی نیـست بلکـه بـه صـورت تـشبیه و لفظ اکتساب در چنـین مـواردی اسـتعمال 
  .)۴/٣٣٧ :١۴١٧طباطبایی، ( استعاره است

روشـن  تفـاوت عمـل بـا کـسب و اکتـساب بـه خـوبی ،با دقت در ایـن توضـیحات
کسب و اکتساب در معنای اصلی خـود، سـه ویژگـی واژۀ به این ترتیب که دو شود؛  می

اصـل معنـای کـسب و  .٢ ؛رونـد کـار مـی ً صرفا برای جلب منفعت بـه.١: عمده دارند
در امور غیر مادی از بـاب ها   آن است و استعمالمادینیازهای دست آوردن ه باکتساب 

                                                                 
بـرای مـردان از . کنیـدن برتـری داده آرزو دیگـر آن، بعضی از شما را بر بعـضی سببآنچه را خداوند به . ١

ای  انـد بهـره  کسب کـرده]به اختیار[ای زنان نیز از آنچه ای است و بر اند بهره  کسب کردهبه اختیارآنچه 
  .است و از فضل خدا درخواست کنید که خدا به هر چیزی داناست



  

رآن
ر ق
ل د

عم
ت 

قیق
ن ح

تبیی
گاه
دید

 بر 
کیه

 با ت
...

۴١  

 البته لفظ اکتساب در .روند کار می دو در امور اختیاری به  هر.٣ ؛است )استعاره( مجاز
اختیـاری هـم اسـتعمال  غیـر تواند به صورت تشبیه یا استعاره در امـور برخی از موارد می

 دسـت »عمل« با کلمۀ ها آن به راحتی به نقاط افتراق هر کدام از توان  از اینجا می.شود
ًکـه قـبال هـم  چنـان و از عمل محدودتر استها   آندر دو مورد اول معنای؛ چون یافت

مادی را نیازهای تواند هم به ضرر انسان باشد و هم به سود او، هم  اشاره کردیم عمل می
ًدر مورد سوم تفاوتشان در این است که عمل صرفا بر فعـل . نوی رادر بر بگیرد و هم مع

ًشود که ارادۀ انسان بر انجام آن حکم کند کـه متعاقبـا بـا پـاداش یـا  یا کاری اطالق می

امـوری اطـالق  توانند بر کیفر او توأم است در صورتی که دو لفظ کسب و اکتساب می
  .همراه نیستندپاداش یا کیفری  هیچبا شوند که 

  نمصادیق آگسترۀ معنایی عمل و تبیین . ٢
دانـد، بـا  عالمه طباطبایی که حقیقت عمل را چیزی فراتر از حرکات ظـاهری بـدن مـی

قول و ملکات نفسانی ،  اموری نظیر نیات، نااستناد به آیات قرآن و روایات معصوم
  .شمارد میاز مصادیق عمل را 

  نیت، نوعی عمل
 ،اساس ایـن آیـات بر .اند هدانستاز مصادیق عمل را انی  نیت و ملکات نفس،برخی آیات

 اعمـال آن فاعـل ذهن در که است قصدی و نیت اعمال، ارزش تعیین در واقعی مالک
  :بندی کرد  دو مقوله دستهدرتوان  ا میاین آیات ر. شود می تداعی

  ارزش و جایگاه عمل  داللت آیاتی از قرآن بر)الف
 دادن کاری توسط شخصی در اجتماع به هـر نحـوی کـه دانیم انجام گونه که می همان

 اگر آن کار در نظر عموم پـسندیده .کند سوی خود جلب می های مردم را به باشد نگاه
. ًشود و اگر غیـر از ایـن باشـد طبیعتـا بازتـاب معکـوس دارد باشد از او به خوبی یاد می

بـه اعمـال شـخص ها   آن امتیازی که که این نوع قضاوت از سوی مردم و گفتتوان می
 اما امتیاز و ارزشی که آیات قرآن به ،ظاهری عمل است اساس شکل برًعموما دهند  می

ت درونی ا بر اساس نیآیدـ میبه شرحی که در ادامه   ـدنده دهندۀ عمل می فاعل و انجام
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در واقع خداوند نیـت بـاطنی شـخص را در .  استسن فاعلی آنُ و به عبارتی حشخص
  .ین عمل او دانسته استحیطۀ عمل و ع

َوک اشاره دارد آیۀ  از جمله آیاتی که به این حقیقت َ فتنا بعضھم ببعض لیَكِلَذَ ِ ٍ ْ َْ ِ ْ ُ َ َ َّ َ َقولوا أهَ َ ُ َّؤالء مـن ُ َ ِ َ ُ
ْاهللا علـ

ِ
ْ َ َ ُ ْ مــن یبّ َ ْ ْننــا ألــیِ َ َ َ ِس اهللا بــأعمل بالـشارکِ ِ َّ

ِ َِ َ ْ َ ُ ّ ل فــران نعمــت و اهــکه اهــل کــ ؛ آنــان)۵٣/ انعــام( َینَ
ن یـان همـۀ مـا مـردم بـر ایـخداونـد از م ایـآ: ندیگو یمان میای بابارند دربارۀ فقراکاست
گـزاران دانـاتر   آیا خداونـد از ایـن منکـران بـه احـوال سـپاسنوا نعمت داد؟یدستان بیته

  نیست؟
زورمنـدان آن داران و  سرمایه رن سخن، گفتایکه اضمن اشاره به اینطباطبایی عالمه 
غمبـر ی سبحان پیاند و خدا  قائل نبودهیمتیردستان ارزش و قی فقرا و زیه براکروز بوده 
ن طبقـات مـردم وجـود دارد یه بک یا ن تفاوت و فاصلهیه اکدهد  ین خبر میخود را چن

  :فرماید میادامه  در ،اند ش شدهیه اشخاص با آن آزماکاست  ی الهیامتحان
ارزشش به قدر ارزش صـاحبان شود  ی ماجران مردم معمول و یه در بکسنن اجتماعی 

 بـا ین سنن از جهت شرافت و پستیه صاحبان اک یحسب اختالف آن سنت است و بر
 ینظـر مـردم مـاد ک عمل دریزان ارزش یه مک شود، همچنان یهم دارند، مختلف م
ن مـردم یه در بـکـ یقه و سنتین طری بنابرا. صاحب عمل استیبه مقدار وزن اجتماع

ان و اشـراف و صـاحبان ی به نظر اعیا قهین طریشود چن یاجرا مل و بردگان یر و ذلیفق
چاره انجام دهـد و یک نفر بیه ک را ین عملیرسد و همچن یمقدار م یعزت، خوار و ب

ح باشـد خـوار یچه هم صح د، هریر بگویا اسیار و کک برده و خدمتیه ک  رایا سخنی
کـه دنـد یشان دکـگردنا و یـ اغنیه وقتـکـن جهت بود یهم از. ارزش خواهد بود یو ب

نش یـارگر و بـرده گرفتـه و بـه دکـر و یـک مـشت مـردم فقی را اطراف رسول اهللا
داده و به خود  ات خود قراری را مورد عنایسانکن ی هم چناند و رسول اهللا دهیگرو
 دانـستند و بـه ین ویـ دیمقـدار ی بـر بـیل قطعین معنا را دلیک ساخته است همینزد
ه اشـراف و کـست یـ آن اندازه قابل اعتنا نْنین دیه اکنیردند بر اکن معنا استدالل یهم
  .)١٠۴ـ٧/١٠٣ :١٣٧۴، موسوی همدانی( نندک یان به آن اعتنا و التفاتیاع

هـا   آندانستند و مالک برتر میدیگران  خود را از ،آنجا که اغنیا و ثروتمندان ری ازآ
ًذا لزومـا ارزش و جایگـاه عمـل  له،بود در برتری دادن افراد همان حال ظاهری و مادی

ًهمـان اصـل بـوده اسـت کـه طبیعتـا نتیجـۀ آن چیـزی جـز  نیز مترتـب بـرها   آندر نظر
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. نخواهـد بـودهای دینـی و معنـوی  های مادی و توخالی به جای ارزش  ارزشجایگزینی
از آنجـا کـه امـا البته آیه در صدد بیان ارزش و جایگاه عمل در یک جامعۀ فاسد اسـت 

گیرنـد  ای ثروتمند وجود دارد که راه فساد را در پـیش مـی  طبقهای  در هر جامعهًمعموال
  .توان مصداق آیه را تعمیم داد می

گذاری اعمال در میـان مـردم و نـزد خـدای  تفاوت ارزش  که برشاهد قرآنی دیگری
َجعلـمت سـقَأ : اسـت هآیاین داللت دارد  سبحان ِ ْ ُ ْ َ َـا َةَایَ َاج وعمـْ ِ َ َارةِّ َملـ اَ ِدْ ِ

ر ْ َا َـ َام کْ
َمـن آمـن بـاهللا والیـِ ْ َ ِ ّ ِ َ َ ْ ِوم َ ْ

ِاآلخــر ِ َوج ْ َاهــد ىف ســبیل اهللا الَ ِ ّ ِ ِ َ ِ َ ــ َ َتوون عنــدَ ْ ِ َ ُ َ ِاهللا ْس َاهللا الَو ّ ُ ــ ّ ْ َالقــوم الظــاملني ِدیَ ِ ِ َّ َ ْ َ ْ
 )ــه ــ؛ آ)١٩/ توب راب یا ســی

ه به خـدا ک دیا  پنداشتهیسک] ارک[الحرام را همانند کردن مسجدان و آباد یساختن حاج
سان یکـنـزد خـدا ] ن دوینه، ا[ند؟ ک یمان آورده و در راه خدا جهاد مین ایو روز بازپس

  .کردت نخواهد یدادگران را هدایستند و خدا بین
گذاری اعمال و نیز ارزش حقیقی عمل نـزد خداونـد  این آیه به پندار مردم در ارزش

َسـق  ،سـوک یـ ازفه یۀ شـریآکه بیان اینعالمه با  .کند میاشاره  َـا َةَایِ َعمـ و  ِّاجْ َارةِ د َ ِا ِ
ْ  ْملـَ

ر َا َ ذکـر مـان ید ایبا قرا گر، جهاد در راه خدا یداز سوی و آورده  یدیچ قیبدون هرا  ِامْ
َواهللا ال  توجه به عبـارت با  و استکرده ُ ـ َّ ْ َدی القـومَ ْ َ ْ َالظـاملني ِ ِ ِ َّ

 کـه در ذیـل آیـه ذکـر شـده 
، موجـود در آیـه ت و عمـارتیاز سـقا ه منظـورکـ است  دست یافتهاست، به این نتیجه

 مطالــب ه،ایــشان در ادامــ. مــان اســتی و بــدون ایت و عمــارت خــشک و خــالیســقا
  :شرح استاین عصارۀ آن به  است که ای را از این آیه استنباط کرده ارزنده

ز جـزا رو جان یعنی عملی که خالی از ایمـان بـه خـدا و ًاوال فرق است بین عمل بی
دار یعنـی یـک عمـل ک عمل جانت و عمارت در دوران جاهلیت، با یی نظیر سقا،باشد

  ١.اه خدار نظیر جهاد در ،است توأم با ایمان به خدا و روز جزدینی که
 اند اعمال قبـل از ردهک یال میه خک اند  بودهیناخود از مؤمن، ن پنداریًا صاحبان ایثان

 مانـشانیاند با عمـل بعـد از ا اوردهیمان نیه هنوز اک یناکن اعمال مشریمانشان و همچنیا

                                                                 
ردند نازل ک یگر تفاخر میدیکه با ک یبه و علی عباس و شۀدربار که در شأن نزول این آیه آمده است. ١

مـان و ی بـه ایمـسجدالحرام و علـ ریـبه بـه تعمیرد، شـک یم ت حاج افتخاری عباس به سقا. استشده
؛ کـوفی، ٨/٢٠۴ :١۴٠١کلینـی، : ک.ر ( دادیحـق را بـه علـ ه نازل شد وی پس آ.جهاد در راه خدا

  .)٣/٢١٨ :١۴٠۴؛ سیوطی، ١۶۶ـ١۶۵ :١۴١٠
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  . برابر است،زند یم مان خالص سری ایرو  ازیمؤمن شان و هریا  ازکه
مـان اسـت و یحاصل کالم اینکه وزن و ارزش عمل به زنده بودن آن و داشتن روح ا

زن و چ ویقـت هـین و در بـازار حقی از نظر د،روح است ی بیا ه الشهکمان یا یاما عمل ب
د صـرف ظـاهر اعمـال را معتبـر شـمرده و آن را مـالک یـن نباا ندارد، پس مؤمنیارزش
ه کـات یـد آن را بعـد از در نظـر داشـتن حیه باک بدانند، بلی تعالیلت و قرب خدایفض

  .)٢٠۵ ـ٩/٢٠٣: ١۴١٧طباطبایی، ( اورندیمان و خلوص است به حساب بیهمان ا
توان بر اسـاس شـکل ظـاهری آن کـشف  آری، ارزش و جایگاه واقعی عمل را نمی

قـصد اندازه  هر ؛کند کرد بلکه قصد و نیت است که جایگاه و ارزش عمل را تعیین می
و نیت فاعل، با ایمان و اعتقاد بـه خـدای یگانـه همـراه باشـد بـر ارزش عملـش افـزوده 

هش  ارزش عملـش کـا،از ایـن نیـت و قـصد فاصـله بگیـرد قدر عکس هررشود و ب می
  .یابد می

کند ارتباطی بـه جایگـاه افـراد در  پس مالکی که ارزش واقعی عمل را مشخص می
  امـا اعمـالندهستند افرادی که در جامعه از احترام قابل توجهی برخوردار. جامعه ندارد

عکس اشخاصـی ربه خاطر نیات پلیدشان، در بطن واقعیت ارج و ارزشی ندارد و بها  آن
 جایگاهی ندارند اما از آنجا که در نیـات و ملکـات هستند که در نظر افراد جامعه چنان

کنند، اعمالشان در نـزد خـدای سـبحان  شان هدفی جز رضای خدا را دنبال نمی نفسانی
  .نهایت ارزش و جایگاه را دارد

  احوال و ملکات نفسانیبه سبب  مجازات )ب
شـان  نفـسانیها را با احوال و ملکـات   خداوند انسان،برخی دیگر از آیات قرآنبر اساس 

ِدهد؛ به این معنا که این آیات صرف نیت و تـصمیم بـر  مورد محاسبه و مؤاخذه قرار می
ًمثال آیۀ ند؛ ا انجام عمل را موجب عذاب دانسته

 َهللا م ِ َا ىف السمِّ َّ َات ومـَاوِ َ َا ىف األرض وإن تبـدوا مـِ ُ ْ ُ ْ ِ َ ِ ْ َ ْ
ا ِ

سک ُىف أ ِ ُ ْ َ
فوه ِ ُم أو  ُْ ُ ُ ْ َ ْسبُکاَْ ِم به ِ ِ َاهللا فیْ َ ُ َغفر ملن ّ ْ َ ِ ُ ِ ُاء ویَشْ َ َـعذب من ُ ْ َ ُ ِّ َاء واهللا َشَ َ ُ َّ ْل ُ کـُ َ ٌء قـدیرِّ ِ َ ٍ

 )٢٨۴/ بقـره( ١
  .دهد ِاز بازخواست کردن نهان و آشکار ملکات نفسانی انسان خبر می

                                                                 
د، خدا شما را بـدان بازخواسـت خواهـد یاش دار دهیا پوشید یارش سازکد خواه آشیه در دل دارکآنچه . ١

  . تواناستیارکند و خدا بر هر ک یه را بخواهد عذاب مکآمرزد و هر  یه بخواهد مکه را کپس هر . ردک
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ُإن الذین   آیۀ َ ِ
َّ َّ یع الفِ َبون أن  ْ َ َِش ْ ََ ُّ ْاحشة ىف الذین آمنوا هلمِ ُ َ ُ َ َ ِ

َّ
ِ
ُ َ َ عذِ َاب ألمي ىف الـدنیَ ْ ُّ ِ ٌ ِ

َ ِا واآلخـرةٌ َ ِ ْ َ )نیـز  )١٩/ نـور
و معلوم است  است اشاعۀ فحشِدوست داشتندلیل به  فقط ه عذابکن دارد یظهور در ا

  .)١۵/٩٣ :همان(  استی قلبی حالتیه دوستک
  :نویسد  نیز ذیل آیۀ فوق میالحدیث احسن صاحب تفسیر

 یحتـ هکـبل اسـت عـذاب سـبب فحشا ۀاشاع هاتن نه هک ی از این استکحا »ونّحبی«
  .)٧/١٩٧: ١٣٧٧قرشی، (است  عذاب سبب زین آن خواستن و داشتن دوست

ه مراد از آن، همان نفوس است احوال و که قلوب کنیات دیگری داللت دارند بر ایآ
ُاخـذمکَؤُ یَال نظیـر آیـۀ  ؛شـود ی با آن احـوال محاسـبه مـیه آدمک دارد یاوصاف ُ ُ ِ اهللا بـِ ُ ِاللغو ىف ّ ِ

ْ َّ
َأميــ ْ َلم وِنُکاَ َ ُن یِکــْ ْاخــذمکَؤْ ُ ُ َ مبــِ ُسبت قلــوبمکَْا کــِ ُ ُ ُ ْ َ َ )ــره ــز ر٢٢۵/ بق ــره: ک.؛ نی کــه از  )٣۶/ ؛ اســراء٢٨٣/ بق

  .)٢/۴٣٧: ١۴١٧طباطبایی، : ک.ر(دهد  مؤاخذه کردن مکتسبات قلبی خبر می
َل یُک این، آیۀ  عالوه بر َعمل ٌّ َ ُ َ ِلتهِاکَ شْ ِ َکه اعمال ظاهری هـر انـسان را )٨۴ /اسراء( ١ 

فـوق را  ذیـل آن، مطالـب ناداند و احادیـث معـصوم برگرفته از نیات درونی او می
  .کنیم هایی از این احادیث اشاره می  در زیر به نمونه کهکند تأیید می
نـه ییان بـن عیسفدر روایتی خطاب به  امام صادقآمده است که  کافی اصولدر 
را ونـد الم خداکـن یگاه ا آن.»یت عمل استًل بهتر است و اصال نت از عمین«: فرمود

َل یُک : قرائت نمود َعمل ٌّ َ ُ َ ِلتهِاکَ شـْ ِ َ نـدک یمـل مـع ت خـودیـ بر طبق نیسکهر یعنی  ؛ 
  .)٢/١۶: ١۴٠١کلینی، (

شه در یـه اهـل آتـش همکـنیا:  نقل شده است که فرمودامام صادق همچنین از
شه گنـاه و یـ همیه بـراکـن بود یا ایدن تشان دریه نک است ن جهتیآتش خواهند بود بد

ن اسـت ی ایشه در بهشت بمانند براین اگر اهل بهشت همینند و همچنک خدا بینافرمان
ه کـاسـت ه تیندلیل نند پس به کشه خدا را اطاعت یه همکن بوده یا ایتشان در دنیه نک
َل یُک : ه را تالوت فرمودین آیگاه اآن. اند جاودانه ها آن َعمل ٌّ َ ُ َ ِلتهِاکَ شْ ِ َیعنـی:  و فرمـود 

  .)٢/٨۵ :همان( ندک یتش عمل میس بر طبق نکهر 

                                                                 
  .کند عمل مینیت خود هر کس بر حسب : بگو. ١
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   یک شبهه و پاسخ آنطرح
هـا را در روز قیامـت بـه خـاطر  شود که خداونـد انـسان  چنین برداشت می باالاز مطالب

د، بـدون گذر قلبشان می  که بر... از خطورات و حدیث نفس وّ اعم،آنچه در دل دارند
که بر اساس برخـی حال آنکند،  آنکه بر زبان بیاورند یا در عمل بروز دهند، مجازات می

 به دست ما رسـیده اسـت تـا زمـانی کـه انـسان نیـت و نااز احادیثی که از معصوم
  ١.شود تصمیمش بر انجام گناه را عملی نکرده باشد برای او گناهی نوشته نمی

آید که ایشان مراد از ملکات درونـی را  دست میه عالمه ذیل آیات فوق ب مطالباز 
گونه خطورات نفسانی   نه هر،اند که منشأ اعمال آدمی هستند  ملکاتی دانسته دسته ازآن

. کنـد زودگذر و اموری از این قبیل که به طور اتفاقی به روح و روان آدمـی سـرایت مـی
  :شرح استاین  مطالب ایشان به چکیدۀ

...  عـزم و، حـب و بغـض،فـرکمان و یامانند  یشود صفات یآنچه در نفس مستقر م
رد چون صفات کتوان اظهار  ی اما م.داشت رد و هم پنهانکتوان اظهار  یه هم مکاست 

 صادر شد، یسک از ی فعلید و وقتننک یدا میرار، افعال مناسب با خود پکًاصوال در اثر ت
ن فعل است در یسب با اه مناک یه فالن صفتکند ک یشف مکس از آن فعل کعقل هر 

ات در نفـس مـستقر نبـود، افعـال کـن صـفات و ملی چون اگر ا؛نفس فاعل وجود دارد
شود  ی عقل روشن مین افعال برایپس با صدور ا. شد یمناسب با آن از جوارح صادر نم

ن کـ مم؛ زیـراردکـتوان اخفـا  ین افعال در نفس فاعل هست، و اما می ایه منشأی براک
 امـا .ه داللـت بـر وجـود منـشأش در نفـس دارد انجـام ندهـدکـ یارکـآن است انسان 

ه کـ یا ن تـصورات سـادهیند و همچنک یار در نفس خطور میاخت ی بی گاه کهیخاطرات
شـود،  یه در نفـس تـصور مـکـ یافـۀ گنـاهیل صورت و قیست، از قبیق نیدنبالش تصد

 چ وجـه شـاملیبـه هـ) و روایات(م بر آن گناه گرفته شود، لفظ این آیات یه تصمکآن بی
چ ی در نفـس ندارنـد و منـشأ صـدور هـیگونه تصورات، استقرار نی چون ا؛ستینها  آن
گیرد، خطورات نفس کـه  پس آنچه مورد حساب و بازخواست قرار می. شوند ی نمیفعل

باشد، بلکه مقصود حاالت و اثراتی است که در اثر اعمـال  گذرا و غیر ثابت هستند نمی
                                                                 

کسی که تصمیم به ارتکاب گناهی بگیرد ولی « : نقل شده است که فرموداکرم  از پیامبربرای نمونه. ١
  ).١۶/۶۴: ١٣٧۴،  عاملیّحر( »شود او نوشته نمیبر آن را انجام ندهد، گناهی 
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ها  ثابت هستند و همانها   آن واند رشد نفس گردیدهموجب بسته و  نفس انسانی نقش بر
د یا پنهان و چـه انـسان ن چه برای انسان ظاهر باش؛گیرند مورد حساب و مؤاخذه قرار می

 یا هیات نفـسانکپس این آیات تنها بر احوال و مل. از حال خویشتن با خبر باشد یا نباشد
 یت، و خـدای چه فعـل اطاعـت و چـه معـص؛ه منشأ صدور افعال هستندکداللت دارد 
 :١٣٨٩شاد، ؛ رخـ٢/۴٣۶: همـان( نـدک یات محاسبه مـکها را با آن احوال و مل سبحان انسان

  .)١۶٨ ـ١۶٧
  :نویسد همچنین ذیل حدیث اخیر میایشان 

شـود نفـس  یه باعـث مـک ی رسوخ؛ات در نفس استکت اشاره به رسوخ ملین روایا
ک و یـه نفس در بدو خلقتش استعداد نکنیح ایتوض .استعداد مقابل را از دست بدهد

 اسـتعداد آن ، از آن دو در نفس رسوخ نمـودیکیۀ ک ملی وقتیبد هر دو را داشت، ول
  .)١٣/١٩٣ :١۴١٧طباطبایی، ( شود ی باطل میّلکیکی به 

  قول، نوعی عمل
َواخت  عالمه ذیل آیۀ ْ َار موَ ُ ً قومه سبعني رجالَ ُ َ َ ِ ْ َ ُ َ ْ َ ملیقَ ِ َاتنـِ َ فلمـا أخـذ الرجفـة قـاِ ُ َ ْ َّ ُ ُ ْ َ َ َ َّ َ ْهلکـال رب لـو شـئت أَ َ ْ َ َ ْ ِ ْ َ ِّ َ َ ْ ُ َ

َّمن قبل وإی ِْ َ ُ ْ َ ِلُک أَایِ ْ ُ َا مبَنَ َا فعل السفھِ َ ُّ َ َ َاء منا إن هیَ ِ ْ ِ َّ ِ َّ إالُ
تِ  ُ َ ْفت َ تضل َكِ ِ ُّ ِ ََشا من ُ ْ دی مـن َ َـَشاء و ْ َ ِ ْ َ َ ُّاء أنـت ولیُ ِ َ َ ْ َ ْنـا فـاغفر ُ ِ ْ َ

َلن َارمحنَا وَ ْ َ َا وأنت خري الغْ ْ ُ َ َ ْ َ َافرینَ ِ ِکـه داسـتان میقـات موسـی )١۵۵/ اعـراف( ١ و هفتـاد نفـر از 
 این آیه و اینکه آیا مراد بارۀران درّکند، ضمن اشاره به دیدگاه مفس اسرائیل را بیان می بنی

  :نویسد  می،از داستان میقات همان داستان هفتاد نفر است یا اینکه داستانی جداست
 معتقد است که داستان هفتاد نفر غیر از داستان میقات موسی است و المنارصاحب 

دالیـل خـودداری همـۀ  مـا از ذکـر .ه اسـتدمطرح کـردالیلی اثبات دیدگاه خود برای 
کنـیم و آن   در اینجـا ذکـر مـی،که با مبحث ما در ارتباط استرا کنیم و فقط دلیلی  می
ِفر درخواست رؤکیکه اگر رجفه در آیۀ مورد بحث، این ا یآ«: دی جا داشت بفرما،ت بودیِ

ا مـا یآ«: دیه بفرماکنی نه ا،»یساز یاند هالک م  ما گفتهیه سفهاک یما را به جرم سخن
                                                                 

:  گفـت،موسی از میان قوم خود هفتاد مرد برای میعاد مـا برگزیـد و چـون زلزلـه، آنـان را فـرو گرفـت و. ١
آنچـه ] یسـزا[آیـا مـا را بـه . سـاختی آنان را و مرا پـیش از ایـن هـالک مـیخواستی  پروردگارا، اگر می

 آن گمراه و ۀ هر که را بخواهی به وسیل.ایش تو نیستکنی؟ این جز آزم اند هالک می ِخردان ما کرده کم
 تـو سـرور مـایی پـس مـا را بیـامرز و بـه مـا رحـم کـن و تـو بهتـرین .کنـی هر که را بخواهی هدایت می

  .آمرزندگانی
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  .)٢١٧ـ٩/٢١۵ :١٣۴٢رشید رضا، (» اند ردهک ما یه سفهاک ی به جرم عملرا
)  خـدادر نافرمـانی(بـین قـول و عمـل رشید رضـا  ،شود گونه که مالحظه می همان

 ، بـاوی دیـدگاه ّو قول را غیر از عمل دانسته است کـه عالمـه ضـمن ردتفاوت گذاشته 
  :نویسد شده چنین می استناد به آیات قرآن در پاسخ به شبهۀ مطرح

شان را به رجفـه مبـتال یرده و اکشان یه خداوند از اک یا ه مؤاخذهکن است یجوابش ا
ل یـچنـد از قبی خـود عملـی اسـت، هررمـانشان بـوده و نافی ایخاطر نافرمان ساخته به

زون م ۀ یآکه م ییگو یگفتار باشد، لذا م َإمنا  َ ْ َ ْ ُ َّ َنمت تعملونُا کِ ُ َ ْ َ ْ ُ ْ
 )د شـامل یبدون ترد )٧/ تحریم

الظاهر جهتش  یشود و عل یز میز و دروغ و افترا نیفرآمکلمات کل ی از قبیگناهان زبان
 را شـامل یست تـا گناهـان زبـانیعمل نفر در مقابل خود کیه عذاب و کن است یهم

ا یـ ادب ۀل اسـائیـه الزمۀ عمل و قول اسـت، از قبک است یزیه در مقابل چکنشود بل
 شـوند یجداگانـه عمـل شـمرده مـهـا   ایـنهکـ بـه مقـام پروردگـار ییاعتنـا یا بیعناد 

  .)٨/٢٧١: ١۴١٧طباطبایی، (

افعال ظاهری نیست بلکـه در پاداش یا کیفر در برابر اعمال بیرونی و بهتر، به عبارت 
 یعنی همان نیـات و ملکـات ؛اند ت گرفتهئبرابر چیزی است که اعمال ظاهری از آن نش

  .نفسانی منشأ اعمال
 ،بـه نـوعیطباطبایی   عالمهیابیم که  به این حقیقت دست می،این مطلببا دقت در 

دیگر هستند و قول  قائل به توسعۀ معنا و مفهوم آن در موارد ،افزون بر معنای لغوی عمل
و گفتــار آدمــی را در صــورتی کــه بــا قــصد و نیــت همــراه باشــد زیرمجموعــه و جــزء 

  .اند  عمل او دانستهجدانشدنی از

   داللت آیات ناظر بر شهادت دادن گواهان در روز قیامت.٣
سایر گواهان از  بر شهادت دادن اعضا و جوارح و نیز گواهی دادن قرآن، در آیات متعدد

آیـد  مـیاین آیات با توضیحاتی کـه در ادامـه .  تصریح شده استمبر اکرمجمله پیا
اسـتنباط ها   آنتوان حقیقت عمل را از بر گسترۀ معنایی عمل داللت دارند و مینوعی  به

  .کرد
 د کـه بایـنهـای ضمن تعریف شـهادت از دیـدگاه فق سورۀ یوسف٢۶عالمه ذیل آیۀ 
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بـه را اعمـال  آیات مربوط به شهادت برمه،  در ادا، به حس یا قریب به حس باشدمستند
 و اکـرم ای بر شهادت دادن خداوند و پیامبر  دسته.١: کرده استچند دسته تقسیم 

دیگـر از آیـات بـر برخـی . ٢ ؛)١٠۵  و٩۴ /توبـه: ک.ر(نیز برخی از مؤمنـان داللـت دارنـد 
 گروهـی .٣ ؛)٢١ / ق؛١۶۶ /نـساء: ک.ر(شهادت دادن گروهی از فرشـتگان داللـت دارنـد 

؛ ٣۶/ راءاس ؛ ۶۵ /یس: ک.ر(د نده دیگر از شهادت دادن اعضای انسان علیه خود او خبر می
  .)١١/١۴٢ :همان

  :شود  حقایق زیر استنباط میذیل این آیات، عالمه  مطالباز مجموع
 در کـالم خـدای ًم قرآنی اسـت کـه مکـرراّ شهادت بر اعمال یکی از حقایق مسل.١

 ها در روز قیامت اسـت  آن همانا گواهی دادن بر اعمال انسانسبحان ذکر شده است که
  .)١/٣٢٠ :همان(

ل از دو جنبۀ ظاهری و باطنی است و بـا توجـه بـه اینکـه ّ اعمال هر انسانی متشک.٢
توانند جنبۀ ظاهری  ًق به آن حواس صرفا میّحواس عادی و معمول آدمی و نیز قوای متعل

 تحمل دیدن حقایق اعمـال ، شهادت در آیات مربوطهاعمال را مشاهده کنند لذا مراد از
 نیت و قصدی اسـت کـه ، چرا که مالک در تشخیص حسنه یا سیئه بودن اعمال؛است
 امری پوشیده از حواس خارجی است نه شکل ظـاهری  وشود ذهن فاعل تداعی می در

پس آنچه که برای پـاداش یـا کیفـر در روز قیامـت اهمیـت دارد همـان ماهیـت . اعمال
: فرمایـد کـه خداونـد در قـرآن مـی  همچنـان،باطنی اعمال یا احوال درونی انسان است

 َلو ُن یِکَ ْاخذمکَؤْ ُ ُ َ مبِ ُسبت قلوبمکَْا کِ ُ ُ ُ ْ َ َ )کسب شـده تان یها خدا شما را به آنچه در دل؛ )٢٢۵/ بقره
بـرمال موجـب است که شهادت بر اعمـال کـه آن الزمۀ این امر . ندک یؤاخذه ماست م
 به معنای تحمل دیدن حقـایق اعمـال ،ماهیت و حقیقت باطنی اعمال انسان استشدن 

گـاهی  باشد و شاهد و گواه در روز قیامت باید کسی باشد که بر حقایق اعمال انـسان آ
َوقـل اعملـوا فـسري آیـۀ  .)١٢/٣١٧  و٩/٣٧٩ ،١/٣٢٠ :همـان( اشـدبداشته  َ َ َ ُ َ ْ ِ

ُ ُعملکـی اهللا َ َ َ َ ُ ُم ورسـوله ّ ُ ُ َ َ ْ
ُوامل ْ َؤمنون وسرتدون إىلَ

ِ َ َُّ َ ُ َ َ ُ ِ ْامل الغیَ عْ َ ْ ِ َب والشھِ َّ َ َفُیادة ِ ِ ُبئُکَ ِّ َم مبَ ِ َنمت تعملونُا کْ ُ َ ْ َ ْ ُ ْ
 )نیـز مؤیـد همـین )١٠۵/ توبـه 

ن ا و برخی از مؤمنـ این آیه، فقط خدا و پیامبر اکرمگفتۀ عالمه است؛ چرا که طبق
 را مـشاهده کننـد و )آن اعمال سـایر مـردمو به تبع  (توانند اعمال منافقان در این دنیا می
گاهی می«: فرماید دنبالۀ آیه که می  همین ،»یابند منافقان در روز قیامت از اعمال خود آ
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د نـتوانند اعمال خـود را مـشاهده کن کند؛ یعنی منافقان در دنیا نمی  را تقویت میمطلب
 حقیقـت بـاطنی اعمـال ًکه طبیعتا مراد از مشاهدۀ اعمال در این آیه، مشاهدۀ ماهیـت و

: همـان( ای قابـل رؤیـت اسـت است نه شکل ظاهری اعمال که برای هر صـاحب دیـده
  .)٣٧٩ ـ١٧/٣٧٨

گاهی برای اعضای انسان در همین دنیا، .٣  عالمه با در نظر گرفتن نوعی شعور و آ
  : استشهادت دادن اعضا را نیز به همان معنای تحمل دیدن حقایق اعمال دانسته

ه آنچـه از کـن اسـت یامت به ای در روز قی بدن آدمیا قوای بدن ی اعضاشهادت دادن
 چـون اگـر تحمـل ؛ده، بـشمارد و از آن خبـر دهـدیـه از صـاحبش دکـاعمال زشت 

ن عمـل گنـاه یـه اکنیص این عمل و تشخیدن اعمال صاحبش در حی دیعنیشهادت، 
 یا اعـضایـدندر کـه شـود  یپس معلوم م. امت معنا نداردیاست، نباشد، شهادت در ق

 دارند و اگر تحمـل شـهادت در هنگـام عمـل یینای درک و علم و بی، نوعیبدن آدم
 بـه اعـضا بدهـد و در آن ین شعور و نطقـیامت چنینداشته باشند و تنها خدا در روز ق

 ی تعالیا در آن روز خدایرده و ک ی زشتیارهاکه صاحبش چه کنیروز عالم شود به ا
د، ن هرچند شـعور نداشـته باشـ،دند شهادت دهنر دهد تا بتوانزبانی و صوتی برای اعضا قرا

ست یـح نین است، اطالق شهادت بر آن صحک خود ممیچند در جای هرزین چیچن
  .)١٢/٣٢٢ :همان( شود ی حجت بر بنده خدا تمام نمین شهادتیامت با چنیو در ق

ن و ی اولـین مـردم را شـاهد بـرایتـر یتوانـد شـق یچند اگر خدا بخواهد مـی، هرآر
 شـهادت بـه وندا خدایاند شهادت دهد  ردهکار خودش به آنچه یند و او به اختکن یآخر
ا یـ داشـته باشـد یا خـود او ارادهآنکـه  بـینـد کرا در زبـان او خلـق هـا  انسان یها ردهک

دهـد  یا خودش حاضر نبوده و از فرد فرد بشر آنچـه شـهادت مـیه در دنک دهد یشهادت
ن و یه فالن شخص چنکند ک به او اعالم یا حجتیاش  هکالئا میه خدا کده باشد، بلیند

ن فرد بـشر را در حـق فـرد فـرد یتر ین شقیگاه شهادت اکرده، تو شهادت بده، آنچنان 
هـا   ایـن چون؛دیعتش مجازات دهد و به شهادت او احتجاج نمایبشر نافذ نموده و بر طب

ند شـود، کش در برابر آن ا  نگنجد و نفوذ ارادهی تعالیه در قدرت خداکست ی نیزیچ
 اسـت ی، حجتـین شـهادتیچنـاما . دیش منازعه نماکه با خدا در ملکست ی هم نیسک

هــا و  مکــر تحیــنــد، نظک یب را دفــع نمــیــ و رکه شــکــقــاطع  ریــ و ناتمــام و غیزور
ه کـم ینک ی مشاهده می بشریها  جبار و طاغوتیها ا از انسانیه در دنک ییها ییزورگو
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 را در حـق یزیـن چین اسـت چنـکنند، آن وقت چطور ممک ی میقت بازی حق و حقبا
ست یقت نیر حق و حقی از غین و اثریه عک یم؟ آن هم در روزینک تصور ی تعالیخدا

 باشد، دروغ و گزاف از او سـر نزنـد، ین شاهد، معصوم به عصمت الهید این بایو بنابرا
 یه صورت ظاهرکنی نه ادهد عالم باشد، یه بر طبق آن شهادت مک یق آن اعمالیبه حقا

د یـ را بدانـد و نبای عامـل هـر عملـیت درونـیـد نیه باکند و شهادت دهد بلیعمل را بب
ب هـر دو باشـد و ی به عمل حاضر و غاید دانایه باکند، بلکش فرق یب برایحاضر و غا

ه مـستند کـ نباشد، بلی نقلیلیا دلی و ی عقلیه شهادت مستند به حجتکز واجب است ین
  .)١٢/٣٢٣ :همان( حس باشدت و یبه رؤ

دارنـد ایـن اسـت کـه از ) حقیقت عمل(اما ارتباطی که این آیات با بحث مورد نظر 
 انسان سر بزندشده در مورد عمل نتیجه گرفتیم که هر حرکت یا فعلی که از  مطالب گفته

چنانچه توأم با یک بینشی باشد یا هدف و نیتی از انجام آن در ذهن فاعلش تداعی شود 
شود و این  نحوی که در سعادت و یا شقاوت او تأثیرگذار باشد، عمل او محسوب میبه 

است که چنـین اعمـالی عـالوه بـر شـکل مـادی دارای هیئتـی ملکـوتی آن خود بیانگر 
گونه اعمال دارای حقیقتـی غیـر از  بندد لذا این هستند که بر روی نفس انسان نقش می

ی از کارها مثل هم هستند و تـشخیص عمـل  زیرا ظاهر بسیار؛شان هستند صورت مادی
منوط به فاعل آن است که آیا در انجام این کار نیتـی داشـته یـا نـه؟ و ها   آنیا فعل بودن

کید می آیات شهادت به نوعی بر  زیـرا از مجمـوع ایـن آیـات ایـن ؛کننـد این حقیقت تأ
ن شکل ظاهری دست آمد که مفهوم شهادت دادن بر اعمال انسان افزون بر دیده نتیجه ب

  .ِی تحمل دیدن حقیقت اعمال استااعمال به معن

  گیری نتیجه
ًای دارد کـه صـرفا بـر کارهـای فیزیکـی  عمل معنـای گـسترده ،از نظر عالمه طباطبایی

 در حیطـۀ عمـل ،کـردلفظ حسنه یا سیئه بر آن اطـالق بتوان آنچه  هر. شود اطالق نمی
 انـسان یبـراهـا   آنه ازکـ اسـت ی اثـرئه بـه خـاطریمالک در حسنه و س. گیرد قرار می
م، نـه ینام یئه میگر را سی دی را حسنه و اعمالیشود و به خاطر آن آثار، اعمال یحاصل م

 هـم یثـواب و عقـاب. ت استکک نوع حریه ک صورت و ساختار ظاهری عملدلیل به 
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س پـ. لظـاهر عمـ دلیـلشود، باز به لحاظ آن آثار است، نـه بـه  یب مّ بر اعمال مترتکه
ای است که همزمان با انجام عمل برروی نفس  حقیقت عمل همان هیئت حسنه یا سیئه

  .بندد مجرد نقش می
عمل فقط شامل کارهایی است کـه  ؛های زیادی وجود دارد بین عمل و فعل تفاوت

گاهی و با قصد و نیت انجام می گـذارد؛ در  گیرد و بر حیات اخروی انسان تأثیر می با آ
شـود کـه بـدون قـصد و   گونه نیست و کارها و حرکاتی را شامل مـیحالی که فعل این

گاه و یا با جبر و زور از انسان سر می زنـد و تـأثیری بـر حیـات اخـروی  هدف و ناخودآ
ا تـدریج و گذشـت زمـان همـراه کاربرد عمل اغلب در اموری است که ب. انسان ندارد

 ،مشخصۀ اصلی عمل .ت فعل در امور دفعی و بدون گذشت زمان اسردلی کارباست و
. یت نداردّدر فعل کلویژگی ه این آنکتأثیر گذاشتن بر حیات اخروی انسان است حالی 

. و ارادی اختیاری اضطراری، ارادی، ارادی اجباری: ند ازا ارتبفعل اقسامی دارد که ع
  .گیرد از این میان فقط مورد آخر یعنی افعال ارادی اختیاری در حیطۀ عمل قرار می

ًکـسب و اکتـساب صـرفا بـرای جلـب . مل و کـسب نیـز تفـاوت وجـود داردبین ع

اصل . تواند هم به ضرر انسان باشد و هم به سود او لی عمل میروند و کار می منفعت به
در هـا   آنمادی است و اسـتعمالنیازهای دست آوردن ه معنای کسب و اکتساب برای ب

 نیازهـای در معنای اصلی خـود در صورتی که عمل، امور غیر مادی از باب مجاز است
شـود کـه ارادۀ  ًعمل صرفا بر فعل یا کاری اطالق مـی. گیرد مادی و معنوی را در بر می

ًانسان بر انجام آن حکم کند که متعاقبا با پاداش یا کیفر او توأم است در صورتی که دو 

ا گونـه پـاداش یـ هـیچبـا امـوری اطـالق شـوند کـه  توانند بر لفظ کسب و اکتساب می
نیات، قول و ملکـات مانند ای دارد و اموری  عمل معنای گسترده .همراه نیستندکیفری 

  .آیند نفسانی از مصادیق آن به شمار می
دسـت ه تبیین حقیقـت یـا ماهیـت عمـل بـبارۀ که از مجموع مطالب درمهمی نکتۀ 

در جـزای را که انسان با شناخت حقیقـت عمـل بـه وضـوح عـدالت خداونـد آید این می
ای باشـد   زیرا وقتی که حقیقت عمل همان هیئت حسنه یا سـیئه؛کند ال مشاهده میاعم

  .شود گونه ظلمی تصور نمی  هیچً، طبیعتاکه در نفس مجرد نقش بسته است
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  ١٣٩۵  بهار ـ تابستان،٢٣ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسالم ،قرآنی یها آموزه

  
  

  ایران در دینداری سنجش برای قرآنی الگویی
    ١غالمرضا جمشیدیها  
    ٢محمدباقر آخوندی  

  دهکیچ
از انـد،  نجش و ارزیابی دینـداری در ایـران پرداختـهی که به سیها در اکثر پژوهش

 اند و شدهکه در بستری غیر از فرهنگ آرمانی اسالم تهیه  ی استفاده شدهیالگوها
بر این مبنا، پرسش این است . مناسبت کمتری با معیارهای دینداری فرد مسلمان دارند

و ارزیابی دینداری توان الگویی قرآنی برای سنجش  که آیا مبتنی بر منابع دین، می
فرد مسلمان ارائه کرد؟ با فرض وجود چنین امکانی، هدف این تحقیـق اسـتخراج 
الگوی سنجش دینداری از قرآن مجید با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و 

دهد الگویی کـه بـا ایـن  نتایج نشان می. بندی نظری مفاهیم و مقوالت است طبقه
 قابـل ، دارای هفـت مرتبـۀلگوهای قبل از خودخالف ا آید، بر دست میه روش ب

لـذا . گیرنـد ترین مرتبه در پی هم قرار می ترین تا قوی سنجش است که از ضعیف
 .پـذیر اسـت  باال امکانۀهای مرتب تر به باالتر، با احراز شاخص ینیارتقا از مراتب پا

                                                                 
 ١٠/١٠/١٣٩۴: رشیخ پذیتار ـ ١/١٠/١٣٩٣: افتیخ دریتار.  
  .(gjamshidi@ut.ac.ir) دانشیار دانشگاه تهران. ١
  .(akhondi@birjand.ac.ir)) نویسندۀ مسئول (ار دانشگاه بیرجنداستادی. ٢
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 ۀو سـنجاین الگو که  مراتب دینداری نشان داد ۀ مربوط به سنجۀنام  پرسشاجرای
  . نمونه برخوردار استۀی و اعتبار باالیی در جامعیمربوط به آن، از روا

  .قرآن، دینداری، مراتب دینداری، الگوی دینداری :یدیلکواژگان 
  مقدمه و طرح مسئله
 تحقیقـات گونـاگونی در سـطوح ،سالیان گذشته ّباعث شده طی اهمیت دین در جامعه

هـای  نتـایج بخـشی از پـژوهش. گیـرد شـکل یدینـدار ارزیـابیبـرای ای  و منطقـه ملی
؛ ١٣٧٩؛ شکیبا، ٣ش: ١٣٨١خوراسگانی و قاسمی،  ربانی(  دینداری را رو به ضعفه،گرفت صورت

 احمـدی، ؛١٣٨٨فـرد و همکـاران،  خـدایاری( دانند  و بخشی آن را رو به قوت می)١٣٨٣زاده،  سراج
غیـر بـومی و  ر این حوزه،گرفته د های صورت اکثر پژوهش الگوی ارزیابی. )١ش: ١٣٨٨
نگاه بـه  .)٣٠/۴٧ش: ١٣٨۶ زند، شجاعی( اند یافته در بستری مسیحی و یهودی  پرورشًعمدتا

اسـالم   دینی و مبانیۀبخش بوده و با شرایط جامع  نگاهی عمومیت،کنون تاالگوها این 
سـت  اایـن پرسش ایـن مقالـه .)۵: ١٣٨٨فرد و همکاران،  خدایاری(اند  سازگار نشان داده شده

ی غیر از فرهنگ آرمانی یمن به دین اسالم را مبتنی بر معیارهاٶتوان دینداری م که آیا می
دسـت آورد؟ ادعـای حـداقلی ایـن ه ای درست و قابل اتکا ب اسالم ارزیابی کرد و نتیجه

ی صـورت یمعیارهـا منان به هر دین باید مبتنی بـرٶست که ارزیابی دینداری م امقاله این
، ۀ شـواهد تـاریخیبـه اسـتناد همـ. آینـد شمار میه ها دیندار ب ر چارچوب آنپذیرد که د

ادعــای حــداکثری ایــن مقالــه ایــن اســت کــه قــرآن مجیــد آخــرین و  دینــی و فلــسفی،
پیامبران سـلف بـرای بـشر آورده بودنـد، را که آنچه  همۀ ترین کتاب الهی است و کامل
 بـرای ارزیـابی دینـداری ارائـه  معیـاری کـه قـرآن،ایـن اسـاس بر. جا در خود دارد یک
 بـر. اسـت... اعم از مسلمان، مسیحی، یهـودی و،  دیندارانۀکند، معیار ارزیابی هم می

دی  ۀ شریفۀآی اساس ِإن هذا القرآن  ْ َ َ َّْ ُ ْ َ َ َّللىت ِ ُهی أقـوم ِ َ ْ َ َ ِ... )تـرین،   مـستقیم،قرآن مجید، )٩/ اسراء
هــای اجتمــاعی، فرهنگــی، اقتــصادی،   حــوزهۀتــرین راه را در همــ پابرجــاترین و صــاف
؛ مکارم شـیرازی، ١٣/۶٣: ١٣٧۴ ی،یطباطبا(کند  برای انسان فراهم می ...و سیاسی، حاکمیتی

، هـدایت شریفه ۀآیاین  هدایت انسان در جامعه است که طبق ْلذا هدف. )١٢/٣٧: ١٣٧۴
 دون قیـد بـْ انـسان،بـه همـین دلیـل.  انـسانی اسـتۀجامع تعالی  آن رشد وۀاقوم و نتیج

، مخاطــب قــرآن اســت و هــر آنچــه در زنــدگی ...) و، نــژادزمــان، مکــان، زبــان، قــوم(
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 ی،یطباطبـا(  برای رشد و تعالی، بدان نیازمند است در آن گنجانده شـده اسـتاجتماعی
ایــن اســاس و نیــز روایتــی کــه از پیــامبر  بــر. )١٢/٣٧: ١٣٧۴؛ مکــارم شــیرازی، ۶٣/١٣: ١٣٧۴
 ارزیـابی آنچـه بـربـرای سـازی اسـت و  ستورالعمل انـسانقرآن د ١، نقل شدهاسالم

مبتنـی بـر چنـین . کند گیرد، معیاری مشخص ارائه می اساس این دستورالعمل شکل می
میـزان تحقـق آن یـا نـوع و میـزان  ،)جوامـع مختلـف حسب زمان و بر(توان  معیاری می

 بـرایی قرآنـی ی الگـوۀ مهـم دیگـر در لـزوم ارائـۀنکتـ. انحرافات از آن را تشخیص داد
 ۀشده در تحقیقات تجربی در حـوز کار گرفتهه است که الگوهای بآن ارزیابی دینداری 

 از تفـسیر ،بـه همـین جهـت. کننـد  دینداری و نه مراتـب آن را ارزیـابی مـیً عمدتا،دین
هـا در عـین اعتقـاد بـه کـارکرد   آن،بـه عبـارت دیگـر. های دینـداری عاجزنـد ناخالصی
ال پاسخ گویند کـه چـرا دیـن بخـشی از ٶاند به این س ی، نتوانستهبخشی دیندار مصونیت

 مـستقیم بـه منـابع اسـالمی ۀدارد؟ بـا مراجعـ باز نمی رفتاری ن را از انحرافات وکجامنٶم
انـد،  گرفته شده کاره کنون ارائه و ب  که تاالگوهایی ۀخالف هم برکه شود  مالحظه می
بنـابراین . ها نیز در همین مـسئله نهفتـه اسـت و راز وجود ناخالصیی دارد دینداری مراتب

 در ینـداریکـشف مراتـب سـنجش د«هدف این پژوهش به طـور مـشخص عبـارت از 
  :شد گیری خواهند های زیر پی این هدف پرسش مبتنی بر. است» قرآن
  آیا دینداری در قرآن مدرج و دارای مراتب است؟. ١
  رتبه قابل سنجش است؟ دارای چند مدر صورت مثبت بودن پاسخ؛ دینداری. ٢
  دهند؟ مراتب دینداری چگونه الگوی دینداری را شکل می. ٣
  ای معرف چگونه است؟  مراتب دینداری در نمونهۀی سنجیاعتبار و روا. ۴

  چارچوب مفهومی
دورکیم، وبـر، برگـر، لوکمـان،  کنت، امیل اگوستمانند شناسانی  دین در دیدگاه جامعه

 عامل ًعمدتا... دوبلر و ارلکرتز، رابرتسون، یفورد گیلک گیدنز، یینگر، نیکالس لومان،
 و عاملی بـرای سـالمت و سـعادت ،جامعه  شخصیت وۀدهندانسجام، همبستگی، رشد

                                                                 
َالقرآن مأدبة اهللا فتعلموا مأدبة القرآن«:  فرمودرمرسول اک. ١ َُ َالقرآن مأدبـة اهللا«ی اسید رضی در معن .»ُّ ُ «

  ).٨۵: ١٣٨١زاده آملی،  حسن (آمده است و برای ادب و تقویم خلق است» ادبستان«قرآن : گوید می
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 الگوهای مختلفی ،که مبتنی بر آندارد ها دین ابعادی  ر آنظاز ن.  تلقی شده استانسان
ود دارای ابعـاد الگوی سنجش دینداری که اگوسـت کنـت مطـرح نمـ. ارائه شده است

 الگوی مورد نظـر دورکـیم دارای ابعـاد .)١١۶ :١٣٧٠، آرون( عقاید، عواطف و عمل است
 ،که در بعـد عقیـدتی و عمـل )۴٨ ـ۴٧ :١٣٨٣، دورکیم(عقیدتی، مناسکی و معاشرتی است 

عـد معاشـرتی بـه آن اضـافه شـده ُ حذف و بْبا الگوی کنت اشتراک دارد، ولی عواطف
دارای چهار بعد عقاید، عواطف، عمل و بعد اجتماعی است کـه در الگوی لئوبا . است
 ابعاد الگـوی کنـت وجـود دارد ولـی بعـد معاشـرتی الگـوی دورکـیم، بـه بعـد ۀ هم،آن

گیری  الگوی لنسکی مبتنی بر جهت. عد عواطف حذف شده استُ و ب،اجتماعی تبدیل
) مـشارکتی رتی وشـامل معاشـ (و اهتمام گروهـی) کیشی و عبودیتی شامل راست( دینی
. گفتـه نـدارد  که تفاوت ماهوی با الگوهـای پـیش)۴٢ــ٣٠/۴٠ ش:١٣٨۶ زند، شجاعی( است

فوکویاما در الگوی خویش به ابعاد چهارگانۀ شـناختی، آیینـی، عقیـدتی و عبـادی دیـن 
کید می  از خود، بعد شناختی که نسبت به الگوهای سابق )١۶١ـ١۵۴: ١٣٧٩فوکویاما، ( کند تأ
  :کننـد کـه دارای پـنج بعـد اسـت ی ارائـه مـییاسـتارک الگـو و گالک. داردرا اضافه 

عواطف دینی، تـصورات و احـساسات مربـوط بـه برقـراری رابطـه بـا وجـود (  تجربی.١
نوعی از رفتارها، آداب، اعمال کـه پیـروان ( مناسکی. ٣ ،)باورها(اعتقادی  .٢، )مقدس

هـای فـرد از جهـان بـه   برداشـتادراکـات و( شناختی .۴ ،)موظف به اجرای آن هستند
 فـرد و همکـاران، ؛ خـدایاری١/٣٩ش: ١٣٨۴ زنـد، شـجاعی(  پیامـدی.۵ ،)عنوان مبنایی برای عمل

 الگـوی گـالک و. شـدن را دارد شان تـوان جهـانیکه الگویـها معتقدند  آن. )٣٣: ١٣٨٨
دلیـل نگـاه ه و بـ بعـد خـویش اسـت  جـامع خیلـی از الگوهـای قبـل وًاستارک تقریبـا

 به دیـن اسـالم نیـز قابـل تـسری اسـت  آن، به اعتقاد خیلی از محققانۀارائ دینی در نبرو
مبتنی بر چنین دیدگاهی است که در ایران مورد توجه بوده . )٧٠ـ۴/٣٧ش: ١٣٨٧زاده،  سراج(

زند با نقد الگوهای مزبور از  شجاعی. گرفته است و تحقیقات فراوانی مبتنی بر آن شکل
 پـنج بعـدی ی بـومی ویستارک مبتنی بر منابع دین اسالم، الگوجمله الگوی گالک و ا

 ارائـه )بودن بودن و متشرع عبادت بودن، اهل منٶکردن، م عمل بودن، اخالقی معتقد(
ایـن . )١/۵٣ش: ١٣٨۴ زنـد، شجاعی( ابعاد وجودی انسان استوار گردیده است کند که بر می

مـشترک  استارک و یژه الگوی گالکوه  با الگوهای دیگر ب،الگو حداقل در بعد باورها
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 بعـدی سـه ی بـومی وی الگـو،منابع دیـن اسـالم فرد نیز مبتنی بر باالخره خدایاری. است
 بـرای سـنجش دینـداری مـسلمانان ارائـه کـرده )دین به باورها، عواطف و التزام عملی(

و بـا  ایـن الگـ،شـود گونه که مالحظـه مـی همان. )۴٢: ١٣٨٨فرد و همکاران،  خدایاری(است 
با اغماض از نقاط افتـراق الگوهـای . ویژه الگوی کنت مشابهت دارده الگوهای سابق ب

هـای زیـر  هـا در ویژگـی  آنۀهمـکـه دهـد  تـر نـشان مـی هـای دقیـق گفته، بررسـی پیش
ی بخشی از یآید و به تنها شمار میه  بعد اصلی دینداری بْ باور،ها  آنۀدر هم: ندا مشترک

شـمار ه همانند باور، یکی از ابعاد دینداری بـ) شناخت( م دینیسنجد؛ عل دینداری را می
  جایگـاه و تعریـف مشخـصیْسنجد؛ ایمـان از دینداری را می ی بخشییآید و به تنها می

ای بـین ابعـاد  شده مالزمـه  الگوهای ارائهۀرود؛ در هم ندارد و بعد دینداری به شمار نمی
وجود ندارد، بلکه هر کدام مـستقل و ) عمل بین ایمان و ًمثال( درونی و بیرونی دینداری

 ی مراتب نیـست؛ا این الگوها، دینداری دارۀدهند؛ در هم بخشی از دینداری را نشان می
انطبـاق آن   درونی شدن تمام در افراد وۀ این الگوها، زمینۀرشد وتقویت دینداری در هم

رونـد؛ در  شمار میه م ب جدای از هۀآن دو همواره دو پدید کند و با دیندار را فراهم نمی
یابـد و همـواره در  نتیجه هیچ گاه الگوی عینی و تجربی دین در عالم خارج تحقق نمـی

  .ماند ذهن باقی می
 در شـرایط و نظر مطرح و ترین ابعاد دین که حداقل توسط یک صاحب بنابراین مهم

باورها، عمل یا عقاید یا : از ندا  عبارتاند، های گوناگون، مورد سنجش قرار گرفته نمونه
  اخالقـی،اجتماعی، عواطف، علم یـا شـناخت، آیینـی، تجربـی، پیامـدی مناسک، بعد

  .دین به عملی بودن و التزام عبادت بودن، متشرع بودن، اهل منٶکردن، م عمل
منطبـق بـا ابعـاد   حقیقـی و، دستورالعملی واقعیْدین ،بر اساس دیدگاه مفسران قرآن
و پس از تحقق در جامعه، بـه شده، وحی  ر تعالی انسانوجودی انسان است که به منظو

 جوانـب ۀ همـ اسـت والگوهای اجتماعی، عینی، پایدار و منطبق با وحی تبدیل گردیده
: ١٣٧۴ ی،یطباطبــا( ددار مـیکجـی مــصون  و او را از انحــراف وزنـدگی انــسان را کنتـرل 

طور کامل و تمام در جامعه ه ب  دین،رو از این .)٢٧٧: ١٣٨۶آملی،  زاده ؛ حسن٣/١٩٧ و ٢/١٩۵
در ایـن . عـین دیـن اسـت کـه مـتن و کنـد ای عینی و تجربی پیدا می تحقق یافته، نمونه

ی فطـری و یخـداجو انسان است و همانند خداخواهی وۀ و اولی دیدگاه، دین نیاز بنیادی
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  بـه رشـد، تعـالی و، انسان فقط بـا دیـن،به همین دلیل.  اعماق جان انسان ریشه دارددر
این نظر، دین نیز دارای ابعادی قابل سنجش است که با  مبتنی بر .گردد ل مییسعادت نا

دو بعـد اساسـی و اصـلی » صـالح عمل«و » ایمان«دارد؛  ابعاد وجودی انسان مطابقت
  .ای دوسویه دارند شوند که با همدیگر رابطه دینداری محسوب می

َإال الـذین   ۀآیـ طوسـی ازۀ اجویژه خوه مبنای تفسیری که اکثر مفسران قرآن ب بر ِ
َّ َّ

ُمنـوا آِ َ
ق اصوا با ات و ِّوعملوا الصا َ َْ

ِ ْ َ َ َ َ َِ ِِ َّ ُ اصوا بالصرب َ ِو ْ َّ ِ ْ َ َ َ َ )١٣٨٠آملـی،  زاده حـسن( انـد  ارائـه کـرده)٣/ عصر :
 دیـن، ذیـل دو بعـد اخـالق نظـری الذکر و مفـروض  فوقۀشد  ابعاد مطرحۀ هم،)٢/٣٠٨
 ایمـان عبـارت اسـت از. شـوند بنـدی مـی طبقـه) صـالح عمل( و اخالق عملی) ایمان(
 پـس از ،تـر روشـن بـه عبـارت. )٣٧٩: ١۴٠۴ ،همـو( »کـه هـست چنـان  آنیءتصدیق ش«

بـاور  ای بـاالتر از علـم و  ایمان تصدیق آن دو است، لذا دارای رتبـه،حصول علم و باور
 در خـود مـستتر دارد؛ مـانای است که علم و باور را همز  ایمان مرحله،از این رو. است

از ایـن جهـت . آید ایمان، انسان باورمند و دارای شناخت دینی نیز به حساب میانسان با
» ایمـان« ، ذیـل)بودن منٶعقاید یا باورها، علم یا شناخت، م( ابعاد نظری دینداری ۀهم

 عمـل«  مزبـور،ۀ از تفسیر سـورهدومین بعد دین با استفاد. اند  قابل سنجش،گرفته جای
 ایمان مقـدم بـر ،این جهت از. »مبنای ایمان رفتار بر«از  است است که عبارت» الحص

پـس . گـردد  در عمـل ظـاهر مـیًلزومـا، ایمان با هر نوع و شدتی .باشد صالح می عمل
صالح نیز ایمان را تقویـت   عمل،ی دیگریاز سو. آورد وجود میه صالح را ب ایمان، عمل

از . ملزومی است الزم و ای دوسویه و هم رابطه آن دو با ۀدهد؛ لذا رابط توسعه میکرده، 
 اعمال، عواطف، احساسات، ۀهم شود و  وسیعی را شامل میۀصالح دایر دیگرسو، عمل
به عبارت . شود گردد، شامل می که در واقعیت خارجی ظاهر میرا چیزی  مناسک و هر

بنـابراین . صـالح اسـت ل پنهان عمۀ چهرْ و ایمان، نمود بیرونی ایمانْصالح  عمل،دیگر
 دینی، عواطف، ۀاجتماعی، تجرب مناسک، بعد عمل یا: تمام ابعاد عملی دینداری شامل

 بـه عملـی بودن و التـزام بودن، متشرع عبادت کردن، اهل عمل اخالقی، آیینی، پیامدی
 مهمی کـه در ۀنکت. گیرند عنوان دومین بعد دینداری جای میه صالح ب دین، ذیل عمل

ای بـه آن اشـاره نـشده، مراتـب  ًفسران قرآن وجود دارد و تقریبا در هـیچ نظریـهدیدگاه م
.  قابل سنجش تجربـی اسـتۀ دینداری دارای هفت مرتب،در این دیدگاه. دینداری است
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ًهـا و نهایتـا  های این پـژوهش بـر سـایر نظریـات در پیـشنهاد شـاخص  از برجستگییکی

  .نداری استگیری برای مراتب دی های قابل اندازه سنجه

  روش تحقیق
تحلیـل .  اسـتای نظریۀ زمینـه تحلیل محتوای کیفی پنهان و ،روش تحقیق در این مقاله

تـرین کـار آن  ای اسـت کـه مهـم واکنشی و غیـر مداخلـه های غیر  روشۀمحتوا از جمل
فراگیـری، طـرد متقابـل و  :اساسـی دارد بندی مفاهیم است و سه ویژگـی مهـم و مقوله

هـای   روشۀجملـ تحلیـل محتـوای کیفـی از. )٨/۴۵ش: ١٣٧۵سروسـتانی، صدیق (استقالل 
گیـری،  طـرح، واحدبنـدی، نمونـهۀ های متنـی اسـت کـه طـی شـش مرحلـ تحلیل داده
  تلخـیص،شیوۀ و با سه )٣۴٩ ـ٣۴٨: ١٣٨٧ فلیک،( استخراج نتایج و معتبرسازی کدگذاری،

 در روشـی ،ی دیگریسو زا. )همان( گیرد تحلیل ساختاربخش انجام می و تحلیل تفسیری
شوند و پس  کنند، اطالعات متن تجزیه و شکسته می که استروس و کوربین پیشنهاد می

در این روش که کدگذاری نظری . کنند سازی در ترکیبی جدید آرایش پیدا می از مفهوم
گیـرد کـه   کدگذاری آزاد، محوری و انتخابی صورت مـیِ به سه شکل،گذاری شده نام

بـا انتخـاب مقـوالت و . )١٢٠ــ١٠٢: ١٣٨٧، اسـتروس و کـوربین(ر قرار دارند در طول همدیگ
ای که نیاز به گسترش   جاهای خالی روابط با مقوله،مقوالت ها با سایر پیگیری روابط آن

  .)همان(شود  آمده غنا بخشیده می دسته  لذا به مقوالت ب،شود پر می، دارد
متون بعـدی بـرای اسـتخراج  ْو تفاسیر ، متن اصلیْ آیات قرآن مجید،ن پژوهشیدر ا

 تلخیص در تحلیـل محتـوا، ابتـدا روشبا استفاده از . آیند شمار میه مفاهیم و مقوالت ب
آیـه، مفـاهیم اصـلی و فرعـی تعیـین و  در هـرسـپس و  ییآیات مرتبط با موضوع شناسا

مـشترک هر مفهوم به تفاسیر مراجعه و تفسیر   و تفسیراجهت یافتن معن. استخراج گردید
  مفاهیم بامنسجم ۀدلیل رابطه ب. دشمفهوم، مشخص، تفکیک، کدگذاری و ثبت  از هر
بنابراین . مورد توجه قرار گرفت و با مفاهیم سایر آیات، دیگر، ارتباطات مفاهیم با همیک

ثرات، پیامدها، علل مربوط به مفاهیم أو ت ثیرأها، ت شرایط، موقعیت، یافتن ارتباطاتبرای 
،  و تفسیر مشترک مربـوط بـه هـر کـدام، مـشخص، به تفاسیر مراجعهًمجددا، هر آیه در

تفـسیر آن، از دو  آیـه و وضوح بهتر مفاهیم در متن هـربرای . تفکیک و کدگذاری شد
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 چـه مـدت، کجـا، چه چیز، چه کسی، چگونـه، کـی،( »االت اساسیٶطرح س «روش
طـور مرتـب و بـه  ، بـه» دو قطـب مخـالفۀمقایـس«، در مقابل متن و ...)چقدر، چرا و

 مفـاهیم و تفـسیر مربـوط بـه آن،  آیـات مـرتبط بـا موضـوعۀدر هم. دفعات استفاده شد
... ثرات، پیامـدها، علـل وأو تـ ثیرأها، تـ شرایط، موقعیت، مشخص و به همراه ارتباطات

 ، بعـدۀدر مرحلـ. بندی گردید ها، ذیل همان آیه با مستندات تفسیری دسته موجود در آن
اسـاس موضـوع   بـرًآمـده بـه همـراه مـستندات تفـسیری، مجـددا دسـته ی بـبنـد دسته
ارتباط بین مقوالت فرعی و اصلی  ١،تروس و کوربینسا مبتنی بر الگوی. بندی شد طبقه

از طریق تکرار مراجعـات بـه .  تفسیر شدندْ مکرر به تفاسیرۀها با مراجع و داده، مشخص
هـا از مـتن  پـذیرفت تـا تفـسیر داده انی صـورتها، تالش فراو تفاسیر و از تفاسیر به داده

قـق  باعث شد نظـرات محهایش  دشواریۀرعایت این نکته با هم. تفسیر قرآن اخذ گردد
  .گذار باشددر حداقل ممکن در نتایج تأثیر

  مراتب دینداری
و  دینـداری دارای مراتـب ، فاطرۀ سور١٠احقاف و ۀ  سور١٩مجادله، ۀ  سور١١ در آیات

ُومـا یــ ات همچنـین در آیــ. ده اســتمعرفــی شــدرجـات  َ ْؤمن أکـَ َ ُ ِ ْْ ُ ُ ْهللا إال واِ بـَ ُ ََّ ِ ِ ُ مــشرکّ
ِ

ْ  َونُ
َهو  و  )١٠۶/ یوسف( ِلذیاُ

ُ أنزل السکینة ىف قلـوب املـؤمنني لیـزدادوا َّ َ ْ ََ ِ َ ِْ ِ ُ ْ ُ
ِ

ُ
ِ
َ َ ِ َّ َ َإميَ َنـا مـع إميـاِ ِ َ َ ْاً ِ ِ )کیـد أ، ت)۴/ فـتح
ند، به نحوی  هستاند، مراتبی از شرک را نیز دارا منٶشده بعضی دینداران در حالی که م

دینداری ، این اساس بر. بندی کرد ها را از نظر ضعف و قوت درجه آن توان ایمان که می
ی ثابت و الیتغیر نیست تا بخشی از افراد تسیال و قابلیت رشد یا تنزل رتبه دارد؛ لذا حقیق

 بلکـه حقیقتـی ، آن خـارج بماننـدۀهای اجتماعی، از محـدود جامعه به دلیل نوع کنش
هــای متنــوع دینــی   کـنشۀ دینـی را بــا دامنــۀ افــراد جامعــۀدارای مراتـب اســت کــه همـ

ین، ایمـان بـا ی دینداری دارای مراتبـی اسـت کـه در مراتـب پـا،رو از این .گیرد می بر در
هـا کاسـته   رتبـه، از ناخالـصییارتقـا تـدریج بـا رشـد وه  ولی بـ،ناخالصی همراه است

                                                                 
، راهبردهای دخیـل در  شرایط، به بستر وها  علل پدیده عالوه بر،تروس و کوربینسمورد نظر االگوی در . ١

 ددرگـ مـیمـشخص بررسـی الگـویی در  هـا آن و پیامـدهایشـود   مـیها توجه گیری پدیده شکل ایجاد و
  .)١١٨ ـ٩۵: ١٣٨٧تروس و کوربین، س ا:ک.ر(
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بندی دینداری، هم متناسب بـا ظرفیـت شخـصیتی و ادراکـی افـراد و هـم  رتبه. شود می
 ،نا برخـی مفـسرً مـثال؛گیـرد ثیرپذیری از دین شکل مـیأمیزان و تنوع ت، متناسب با نوع

اثـر  داننـد کـه در هـایی مـی را در آیات قرآن مربوط به افراد و گروه» مستضعفین «ۀکلم
سیاسـی و اقتـصادی،  فرهنگـی، ا موانع اجتمـاعی،های مختلف جسمی، روانی ی کاستی

یا امکان پایبنـدی بـه آن  از گرایش بدان باز مانده حقیقت اسالم برایشان آشکار نشده و
پـس مراتـب . )١٨٨ ــ۴/١٨۴: ١٣٧۴ ؛ مکـارم شـیرازی،۵٨ ــ ١۵/۵١: ١٣٧۴طباطبـایی، (اند  را نیافته

  .تابل انکار نیسشده، ق استفادهفراوانی  ١دینداری، از آیات و روایات
با نگاهی کالن، دینـداری دارای . توان توضیح داد می مراتب دینداری را از دو منظر

هـر  ٢،بخـشی از آیـات و روایـات مبتنی بر. است) به تعداد آیات قرآن( نهایت مراتبی بی
 آیـد و چـون شـمار مـیه دیندار ب ها، تشبه به آن کس به میزان عامل بودن به آیات قرآن و

 اسـت نهایـت ، مراتـب دینـداری بـی»اًلی سبعین بطنـإا ًا ولبطنه بطنًبطنا وًلقرآن ظهرلّإن «
 ۀگرایانـه، دینـداری دارای هفـت مرتبـ اما با نگاهی تقلیل. )١٧٩ ــ٧٧: ١٣٨١ آملی، زاده حسن(

و  از کیفی ّاعم( شناسی های معمول جامعه قابل سنجش زیر است که با استفاده از شیوه
اجمـالی؛  دینـداری: دومۀ دینداری ظـاهری؛ مرتبـ: اولۀ مرتب. وندش سنجیده می) یّکم
 دینـداری :پنجمۀ بدون تردید؛ مرتب دینداری: چهارمۀ تفصیلی؛ مرتب دینداری: سومۀ مرتب
ــ در ــضاد؛ مرتب ــصان: شــشمۀ شــرایط ت ــداری خال ــۀ دین ــداری: هفــتمۀ محــض؛ مرتب  دین

  .)١٩٧ـ١٧١: ١٣٩٢ آخوندی،( بخش اطمینان

َّلما داری ظاهری دین:  اولۀمرتب ِدخلَ یَ
ُ ِ اإلْ

ِان فَمیْ
ِ قلوبیُ

ُ   ْمُکُ
ُقالت األعراب   ۀآی مبتنی بر َ ْ َ ْ

ِ
َ ْمنا قلآَ ُ َّ َل مل تؤمنوا وَ َ ُ ِ ْ ُ ْ َ قولوا أسلمناْنِکَ ْ َ ْ َ ُ ُ

 )تـرین و  ابتـدایی، )١۴/ حجـرات
دا و کس به وحدانیت خـ یابد؛ هر تحقق می» شهادتین« دینداری، با اقرار به ۀاولین مرتب

                                                                 
مجلـسی، ( رونـد یه پلـه پلـه از آن بـاال مـک همچون نردبان ؛اردمان ده درجه دیا:  فرمودامام صادق. ١

  ).۶٩/١۶۵: تا بی
 بقـراءة القـرآن كیـعل... ّیا بنی« : عنه اهللایة رضّیّته البنه محمد بن الحنفّی وصی فنیر المؤمنیقال أم. ٢

ّ فإنـه ك ونهاركلی لی فّه والتهجد به وتالوتهیه ولزوم فرائضه وشرائعه وحالله وحرامه وأمره ونهیوالعمل بما ف
ة ین آی عهده ولو خمسیوم فیّل کنظر یّل مسلم أن ک ی خلقه فهو واجب علی إلی وتعالك تبارعهد من اهللا

ّواعلم أن درجات الجنة عل ون یکق فال ْارَقال لقارئ القرآن اقرأ ویامة یوم القیان ک فإذا ،ات القرآنی عدد آیّ
  ).٢/۶٢٨: ١۴٠۴ ،صدوق(» ...أرفع درجة منن یقیّن والصدیّیّ الجنة بعد النبیف
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هـا   اقرار کند داخل در گروه مسلمانان شده، از تمام حقـوق آنر اسالم پیامبرسالت
: ١٣٧۴ی، یطباطبـا( شود و کسی حـق تعـرض بـه او را نـدارد  دینی برخوردار میۀدر جامع

، متزلزل، ظاهری و ، سطحیدینداری در این مرتبه .)٣٢: ١٣٨۴ خمینی، موسوی ؛۴۵٨ ـ۴۵۶/١
به دلیـل .  مزبور، هنوز ایمان وارد قلب نشده استۀ شریفۀرت آیبه عبا مصلحتی است و

پـذیری،  مصلحتی بودن و ظاهری بودن دینـداری در ایـن مرتبـه، دیـن در فراینـد جامعـه
به همـین جهـت کـسانی . اند درونی نشده و رفتارهای فرد تحت کنترل دین قرار نگرفته

اند،  گونه کجی و انحراف بروز هرگیرند در معرض  که در این مرتبه از دینداری قرار می
بخش نیست، که با احتمال افزایش نفاق که در این مرتبه  شان نه تنها مصونیت و دینداری

هـای ایـن  برخی از شـاخص. یابد رفتاری افزایش نیز می وجود دارد، بروز انحراف و کج
؛  المشهادت به وحدانیت خدا و رسـالت پیـامبر اسـ :ند ازا مرتبه از دینداری عبارت

ًرعایت ظواهر دین در جامعه و نه لزوما در زمان تنهایی؛ خودداری از گناه علنـی بـه تناسـب 

فشار اجتماعی؛ بروز رفتارهای منافقانه به تناسب فشار اجتماعی؛ رعایت نکردن ظواهر دیـن 
در شرایط سخت و دشوار؛ تسلیم نبودن قلب در برابر ارادۀ الهی؛ افزایش انحرافات پنهـانی، 

  .)١٧۴: ١٣٩٢ آخوندی،(نظیم انحرافات آشکار به تناسب تشدید فشارهای اجتماعی ت

َإن الذین   ثبات دینداری بی:  دومۀمرتب ِ
َّ َّ
َمنوا ثم کآِ َّ ُ ُ َّفروا ثم َ ُ ُمنوا ثم کفرواآَُ َ َُّ ُ َ  

ُوما ی یۀ آ در َ ْؤمن أکَ َ ُ ِ ُْ َْ ِ باهللاُ ّ ْ إال وِ ُ ََّ ُ مشرکِ
ِ

ْ َإن الذین   ۀآی و )١٠۶/ یوسف( َونُ ِ
َّ َّ َمنوا مث کآِ َّ ُ ُ َّفروا مث َ ُ ُ ُمنوا آَ َ

َمث ک َّ ُفــروا مث ازدادوا کُ ُ َ ْ َّ ُ ُ َیفــرا مل َ ْ َ ً َن اهللا لیُکــْ ِ ُ ّ
ُغفــر هلــِ َ َ ِ َم وال لیْ ِ

َ َ ْھــدْ ُ َ ِ ً ســبیالْ
ِ َ )منــانی ســخن  از مٶ،)١٣٧/ نــساء

در «کفـر  مـان و بین ای،به همین دلیل. ممزوج است» شرک«گفته شده که ایمانشان با 
در . )٩/۴۵١: ١٣٧۴ی، یطباطبـا( اسـتٶمنـان دیگر از م ای که حکایت دسته» آمد و شدند

 از شدت و تندی انحراف و گناه در ،شود، به همین جهت این مرتبه ایمان وارد قلب می
است و به ثبات نسبی نرسیده است  قبل، کاسته شده است؛ اما هنوز ایمان ضعیف ۀمرتب

نوسـان ه در چـچنان.  بین ایمان و کفر یا بین گناه و ثواب در نوسان اسـتًاو دیندار دائم
تدریج استحکام یافته از احتمال انحـراف و گنـاه کاسـته ه  ایمان تقویت گردد، ب،مزبور

 گنـاه تقویـت ۀاما اگر در فرایند مزبـور، جنبـ. افتد  دینداری اتفاق میۀ مرتبیشده، ارتقا
. شـود  دینداری حاصل میۀتدریج تنزل مرتبه نی یافته، باحتمال بروز انحراف فزو گردد،
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 چرا که با ؛ثیر زیادی بر احتمال بروز انحراف دارندأ ت،های اجتماعی  این مرتبه کنترلدر
 جرایم غیر علنـی و ، و در نتیجه، افزایشْ کاهش، نفاقْجرایم علنی و آشکار، تشدید آن

های  ماعی، نفاق راهی برای فرار از ضربهبا تشدید فشار اجت. پنهان افزایش خواهند یافت
 ۀاقامـ: از نـدا  دینـداری عبـارتۀهای دومین مرتبـ بخشی از شاخص. آید آن به شمار می

؛ روزه؛ پرداخـت هـا وفـاداری نـسبت بـه تعهـدات و پیمـان ؛؛ روابط جنسی مشروعنماز
 ؛ همیـاری و)اصـالح گذشـته(؛ ایمـان بـه قیامـت؛ توبـه )خمس، زکات، انفـاق( زکات

رفتارهـای منافقانـه بـه تناسـب  ؛ مورد اعتماد بـودن؛کمک به دیگران؛ نظارت اجتماعی
 معـصیت یـد در دیـن و احکـام آن؛ احتمـال بـروز گنـاه ودتر فشار اجتمـاعی؛ شـک و

  .)١٧٧: ١٣٩٢ آخوندی،(

ُدخلواُا  دینداری تفصیلی: سومۀ مرتب ُ ِ السلم یِف ْ
ْ ًافةَکِّ

َّ
  

پایبنـدی . شـوند م مـیی، تـسلًتفـصیال  اوامر و نواهی الهینسبت بهمٶمنان  ،در این مرتبه
 اساس  تفصیلی به دین، نتیجۀ ثبات، استحکام و استقرار ایمان است که به تدریج حاصل و بر

شـیرازی،  مکـارم( گیـرد  تقوا شکل مـیۀعمران، ملک  آلۀ سور١٣۴ بقره و ۀ سور١٨٣آیات 
؛ رازی، ١/۴٨۶: ١٣٧٧؛ طبرسـی، ٢/٣٣۶: ١٣٣۶؛ کاشـانی،  ٢/٨٣٧: ١٣۶٠ ؛ طبرسـی،٩٩ ـ٣/٩۶: ١٣٧۴
کنترلی کـه گیری خود دلیل شکله  ب،در این مرتبه. )۶/٢٧١: ١۴١٩ ،اهللا فضل ؛٣/٣۶۶: ١۴٢٠
شـود؛ ولـی   درونی شدن دین است، از احتمال بـروز انحـراف و گنـاه کاسـته مـیۀنتیج
ایـن  در. سـتقـوت ایمـان، در نوسـان ا  بسته به ضـعف و،نان میزان جرایم و نفاقچهم

 رها نکرده، آمد و شد بین ایمان ًدامن دیندار را کامال  هنوز شک و تردید در دین،،مرتبه
: ند ازا های این مرتبه عبارت برخی از شاخص. کند  گاه بروز می،ثواب و  و گناه،کفرو 

انفاق در سختی  ؛ۀ تقواگیری ملک  محرمات الهی؛ شکلۀترک هم  واجبات وۀانجام هم
در حق خود؛ ٶمنان گذشت از خطا و اشتباه سایر م ؛ غضبو خشم بردن  فروو آسایش؛

ٶمنـان بـا نیکـی و م هـا و خطاهـای ن در دل؛ پاسـخ دادن بـدیٶمنـاراه ندادن کینه از م
 تقـوا ۀگیری ملکـ در عین شکل پافشاری بر انحراف و ناهنجاری؛ ؛ عدم اصرار واحسان

 ؛ ظهـور تـدریجی در دیـنیـددتر ک وهنوز احتمال گناه وجود دارد؛ احتمال وجـود شـ
  .)١٨٠: ١٣٩٢ آخوندی،( الگوهای اجتماعی دین
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ِآمنوا بالله  تردید دینداری بی:  چهارممرتبۀ
َّ
ِ
ُ ِ ورسولهَ ِ ُ َ َّثم َ ْلم  ُ َرتَیَ   ُابواْ

مـان یمن با اسـتواری اٶکند که م ای از دینداری را ذکر می  مرحله، حجراتۀ سور١۵ ۀآی
کنـد و بـه جـای شـک و  یقه نمـیجان خویش در راه خدا مـضااز بذل مال و  در قلب،

 از اهمـین معنـ. )٢٢/٢١٣: ١٣٧۴مکـارم شـیرازی، ( گـردد یقین جـایگزین مـی، تردید در دین
به دلیل حصول . )١٩/۴٣٧ :١٣٧۴ی، یطباطبـا(  صف قابل استفاده استۀ سور١١ و ١٠آیات 

نحراف به شدت کاهش یافتـه، یقین و از میان رفتن شک و تردید، احتمال بروز گناه و ا
تر بـا  به عبارت روشن. ثیر چندانی در افزایش یا کاهش انحرافات نداردتأفشار اجتماعی 

و صـداقت جـایگزین آن یافته تقویت ایمان از طریق یقین، رفتارهای منافقانه نیز کاهش 
خـش ب طور واقعی به صفر نزدیک و دینداری مصونیته در این مرتبه، جرایم ب. گردد می
عـدم تردیـد نـسبت بـه دیـن؛ : نـد ازا های ایـن مرتبـه عبـارت برخی از شاخص .شود می

نـواهی الهـی؛  ؛ عدم تردید در تسلیم شدن اوامر و صداقت در ایمان به خدا و پیامبر
عـدم تردیـد در پایبنـدی بـه واجبـات و محرمـات؛ صـداقت در پایبنـدی بـه واجبــات و 

 مـال و برای پیشبرد دین؛ عدم تردید در بـذلمحرمات دین؛ کوشش در بذل مال و جان 
بـه  ی؛یجـان در راه پیـشبرد دیـن؛ راسـتگو جان در پیشبرد دین؛ صداقت در بذل مـال و

  .)١٨٢: ١٣٩٢ آخوندی،( معصیت حداقل رسیدن احتمال گناه و

ِسلموا تسلُیَو تضاد   دینداری در: پنجمۀمرتب ْ ََ ُ   اًمیِّ
 از یمکگیرد که در برابر هیچ ح ای قرار می  مرحلهتدریج دره در پنجمین مرتبه، مؤمن ب

چند آن حکـم گردد، هر  میش تسلیم اوامر خدا و رسولًکامال ام الهی تردید نداشتهکاح
فرمـان  شود که میامر به مٶمنان  حشر ۀ سور٧ ۀآی و  نساءۀ سور۵٩ ۀدر آی. علیه او باشد

ای اسـت بـرای  اطاعـت، مقدمـهاین امر به . دننکاطاعت را » مرولی األأ«و   رسول،خدا
ْفـإن : ها اختالفات زندگی اجتماعی خویش را به خدا و رسول او ارجاع دهنـد اینکه آن ِ

َ 
ِتنازعمت ىف ْ ُ ْ َ َ َ ْ َء فردوه إىلَ

ِ ُ ُّ ُ َ ِ اهللا والرسولٍ ُ َّ َ ِ ّ )ارجـاع ،البته در انتهـای آیـه. )۴/۶١٨: ١٣٧۴ی، یطباطبـا 
ْإن : انـسته شـده اسـتاختالفات به خدا و رسـول، شـرط ایمـان د َمت تؤمنـون بـاهللا والیـْنـُ کِ ْ َ ِ ّ ِ َ ُ ِ ْ ُ ْ ِوم ُ ْ

ِخرْاآل ِ  .همان سوره، با سوگند۶۵ ۀدر آی   َفال وربك ِّ ََ َ َ
 حاصـل  ْمـانی ا کـهشـود یادآور می

ُال ی  : قـرار گیـردهـا، پیـامبر اسـالم داور اخـتالفه کـ، مگـر آنشود نمی َّؤمنـون حـىتَ َ َ ُ ِ ْ 
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َ َكُموَکُِّ ر بیـِف  ْ َ َ ـَ َْ ُ َ
  .مزبور، ارجاع صرف اختالفات و تضادها بـه خـدا و ۀ آیۀدر ادام 

 رسول خدا در مورد خود،م کاز حن باید ٶمنا کافی دانسته نشده و م،ی داوریبرارسول 
َمث ال  : م فرود آورندیِ سر تسلًکامالنند و ک نیاحساس ناراحت َ َّ ِدوا ىفُ ُ ـ ْ أِ َّسھم حرجـا ممـَ ِ ً َ َ ْ ِ ِ ـ ْا قـضیُ َ َت َ

ُو ًلموا َ َـْسِل ُ ِّ اختالف و تضادی که باید بـه خـدا و رسـول ارجـاع گـردد، منحـصر بـه .  َس
؛  ۴/۶٢٠: همـان( شـود اختالف خاصی نیست و مطلق تضادها و اختالفـات را شـامل مـی

 :١۴١٩، اهللا ؛ فـضل۵/٢١٧: ١٣۶٠؛ طبرسـی، ٢/٣١٣: ١٣٨٣؛ قرائتـی، ١/۴٩٨: ١٣٧٣شریف الهیجـی، 
: ١۴١۵؛ فـــیض کاشـــانی، ٣/٢٩۴: ١٣٩٨؛ نجفـــی خمینـــی، ٣/۴۵۴: ١٣٧۴ ؛ مکـــارم شـــیرازی،٧/٣۴٢
ی که باید بـه خـدا و رسـول ارجـاع شـود، یهمچنین سطح اختالفات و تضادها. )۴۶٧/١

؛ شـریف الهیجـی،  ۴/۶٢٠: ١٣٧۴طباطبـایی، ( مطلـق آمـده اسـت منحصر نیست و به صورت
ــی، ۴٩٨/١: ١٣٧٣ ــی، ؛٢/٣١٣: ١٣٨٣؛ قرائت ــضل۵/٢١٧: ١٣۶٠ طبرس ــارم ٧/٣۴٢: ١۴١٩، اهللا ؛ ف ؛ مک

  .)١/۴۶٧: ١۴١۵؛ فیض کاشانی، ٣/٢٩۴: ١٣٩٨؛ نجفی خمینی، ٣/۴۵۴: ١٣٧۴ شیرازی،
  شدنداهللا م رسولکم حین تسلٶمنا اگر م، نساءۀ سور۶۵و  ۶۴ آیات بنابراین مبتنی بر

ن یـا در. انـد یر واقعـوقـت دینـدا م او در مورد خـویش ناراحـت نگـشتند، آنکو از ح
منی کـه بـه ایـن مرحلـه از ٶهـر مـ. نـدیم خداکـم حیطور قطع تسله ه بکاست  صورت

م شـدن یتسل: اند از ها عبارت ترین آن ه مهمکشود  ی در او پیدا میدینداری برسد، صفات
ن یرسـد و چنـ ی مـی بـه وی تعـالی خـدایۀه از ناحک دستورات و مقدراتی ۀدر برابر هم

رد؛ نـه در زبـان یـگ یاض و چون و چرا در برابر اوامر الهی به خود نمـ حالت اعتریسک
 »ًمایتـسل«  نساءۀ سور۶۵ یۀآ  در،ن جهتیبه هم. زند ید و نه در دل نق میگو یحرفی م

و  های رسول خـدا  داوریۀشامل هم و ه عام استی آیمعنا مطلق ذکر شده است و
اتی، شخـصی غـی، نظـامی، تبلیه او در زندگی سیاسـی، اقتـصادی، فرهنگـک ییها روش

د رفتـار و سـلوک یـپـس دینـداران حقیقـی با. شود ی خویش قرار داده بود، مۀریس ...و
سلوک خود قـرار  ره ویندشان هم نباشد، سیچند خوشا هر رااهللا  سیاسی رسول ـاجتماعی

 نحویتواند هر چیزی را که به  قرار گرفته، نمی مؤمنی که در این مرحله از دینداری .دهند
کنـد  یا از آن اظهار خـستگیاعتراض، به آن رد، ، انتساب داشته باشد شبه خدا و رسول

 :١٣٧۴ی، ی؛ طباطبـا٣/۴۵۴ :١٣٧۴ ،مکـارم شـیرازی( دیـ از وجـوه از آن بـدش آیا بـه وجهـ یو
َکولو أنا   ۀدر آی. )۴/۶۴۶ َّ َ ْ َ ْنا علَ

ِ
ْ َ َ ََ ْ ْ أن اقتلـوا أت َْ َُ ُ ُسکِ َ ـ ُم أو اخرجـوا ُ ُ ْ ِ

َ ْمـنْ َ دیـِ ْارمکِ ُ
ْ مـا فعلـوه إال قلیـل مـِ ُ ْ َِ ٌ ِ َ

َّ
ِ ُ

ُ َ ْ ولـو أَ ُ َّ َ ْ َ َ 
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ُفعلــوا مــا  َ ُ َ َلکــعظــون بــه َ َ
ِ ِ َ ُ ًان خــريَ ْ َ ُا هلــَ ــاَ یت ًم وأشــد  ِ ْتث َ َّ َ َ َ ْ )ــساء ــل )۶۶/ ن ــه دو شــاخص قاب ــرای نمون ، ب

ری خدا  بدین ترتیب که اگر داو،گیری برای این مرتبه از دینداری ارائه شده است اندازه
سک  :این قرار گرفت که همـدیگر را بکـشید برش و رسول ُأن اقتلـوا أ َ ـ ُ َ َُ ُ ْ منـزل و دیـار   یـاْمِ

ْأو اخرجـوا مـن  :خویش را ترک کنید ِ ُ ُ ْ ِ
َ دیـَ ْارمکِ ُ

ِ  نبایـد در زبـان، عمـل و دل از ایـن داوری ،
 ریـاس تعباسـ بـر.  احساس ناراحتی و خستگی کنند یازنندبناراحت شوند، رد کنند، نق 

 نور، دینداران در این مرتبـه از دینـداری، بـه محـض مطلـع شـدن از ۀ سور۵١ ۀجالب آی
َإذا دعوا إىل  :رسول او داوری خدا و

ِ ُِ ُ َ اهللا ورسوله َ ِل ِ ِ ُ َ َ ِ ْبیَم ُْکّ َْ ُ َ
 ، گویند چرا می بدون چون و: 

 ْأن َولوا مسعنا وأطعناَ َ َْ َْ َ َ ِ َ ُ ُ
 . حـصر آمـده، یکـه در ابتـدای آیـه بـرا» امّإن«ۀ لمکه کنیجالب ا 

ن یـا مطلع شـدن از داوری خـدا و رسـول او، جـزبه هنگام  ٶمنانمکه کند  مشخص می
َوأولئـك  : هیـانی آی پاۀاساس جمل بر. ن دو کلمه استیشان همی ندارند و سر تا پایسخن ِ

َ ُ َ
ون َ ا ُ ْملفِ ُ ْ ُ ُ
 ،هـا  آنکه شود  سول او باعث می در برابر داوری خدا و رٶمنانپذیری م  تسلیم

َإن الـذین  ۀ فی شـریـۀرستگاران واقعی باشند و طبق آ ِ
َّ َّ ـآِ ات  ْمنـوا وعملـوا الـصا َ ِ َِ ِ َّ ُ َ َ ُ ْد رَ ُ ُّ َ ْ ِ ْ بإميـاِ ِ ِ َ ِ ِ 

ْری من ِ ِ ْ َ َُ ِ ِ َ األْ ْ َ ِر ىفاْ ِ جنات النعميُ ِ َّ َِّ َ )بـه ایمـان  هـدایت .ت شوندیمانشان هدای به ا،)٩/ یونس
 الهی بیشتر تسلیم شوند ایمانشان ۀها هر چه در برابر اراد است که آنٶمنان بدان معندر م

 الهـی اثـری دو چنـدان ۀتقویت، و تقویت ایمان بر این حال تـسلیم بـودن در برابـر اراد
کنترلی تقویـت و ، بـا افـزایش درونـی شـدن دیـن، خـودبنابراین در پنجمین مرتبـه. دارد

امـا . شـود گونه گناه و انحراف به صفر نزدیک مـی ابد و احتمال بروز هری استحکام می
 برگـشتی سـریع ،یی ولـی بـا بـروز هـر خطـا،داردوجود هنوز احتمال بروز خطا و اشتباه 

و زنـدگی کـرده  دیـن از زنـدگی فـردی عبـور ْای که بـه تـدریج  به گونه،شود همراه می
 دینـدار در ایـن مرتبـه عـالوه بـر ،تـر نبـه عبـارت روشـ. گیـرد اجتماعی را نیز در بر می

 زندگی شخصی، در زندگی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگـی ۀدینداری در صحن
  .)١٨٧: ١٣٩٢ آخوندی،( شود است و کمتر دچار تزلزل می نیز دیندار

َأسلمت لرب الع   دینداری خالصانه: ششمۀمرتب ْ ِّ َ ِ
ُ ْ َ ْ ِالمَ

  َنیَ
: ک.ر(های متعدد از جمله ذبح فرزند جوان  از آزمونکه  منی بودٶ محضرت ابراهیم

حـضرت  .سـربلند بیـرون آمـد، )٣٧/ ابـراهیم: ک.ر(  و ترک دیار خویش)١٠٣ـ١٠٢/ صافات
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 درخواسـت ونـداز خدا، عمر و زمان تجدید بنای کعبـه  بعد از آن در اواخرابراهیم
 آن را نداشـت و بـا ًه قبالک بود یزیچ اسالم درخواستی حضرت ابراهیم .کند اسالم می

ْومن ۀ طبق آی .بدان دست یابد توانست یار خود نیز نمیاخت َ ْرغـب عـنَ یَ َ ُ َ ِ ملـة إبـراهْ َ ْ ِ ِ
َّ ْ إال مـنَميِ َ َّ

َ سـفه ِ ِ َ
ْسه ولقد اصطفی َ َ ْ ِ َ َ َ ُ َ ْ ِناه ىفَ ُ َ الدنیَ ْ ِا وإنه ىفُّ ُ َّ ِ َّخرة ملن الصْ اآلَ َ ِ َ ِ َ َنيِاِ ِ )اسالم را  پس از آنکه او این ،)١٣٠/ بقـره

ده و کیـ چیبـه معنـا» اصـطفاء«. نیـز بـه او داده شـد» اصـطفاء«مقام ، دست آورده ب
؛ مکــارم  ٢/۶۴۵: ١٣۶٠طبرســی، (  برگزیــده شــدن،)١/۴۵٢: ١٣٧۴ی، یطباطبــا( زیــخــالص هرچ

؛ ١/٢٠٨: ١۴٢۴ ؛ مغنیــه، ٢/۶۴۵: ١٣۶٠ طبرســی،( خلــوص صــافی و  و)١/۴۶٠: ١٣٧۴شــیرازی، 
دیندار در تمـام زنـدگی  ه کای است مرتبه» اصطفاء«  بنابراین. است)٢/٢٠٢ :١٣٨٧طیب، 

 ۀدر آی» اصطفاء« مقام. باشد صرف میتسل ند وکت رفتار یت و عبودکی مملویبه مقتضا
، ااین مبنـ بر. )١/۴۵٣: ١٣٧۴ ی،یطباطبـا( است ١٣١ ۀ مقام اسالم در آیًنایع،  بقرهۀ سور١٣٠

َقـد أ املؤمنـون ات یـکه در آ شود شدن می» برگزیده«باعث  خلوص ُ ِْ ْ ُ ْ ََ ـ َف ْ ِلـذین  ىفَا٭ َ ْ ُ َ ِ
ْ صـالَّ ِ ِ

َ َ 
َخاشعون ُ ِ َوالذین  عن اللغو معرضـون٭ َ ُ ِ ْ ُ ِ

ْ َّ
ِ

َ ْ ُ َ ِ
َّ َ )ایـن اسـاس  بـر. کیـد شـده اسـتأ نیز ت)٣ـ١/ مٶمنون

آن شـاخص  در» خـشوع«ه کـ مـؤمن نیـست، بلۀنشان » نمازۀاقام«،  در این مرتبه،آیات
 ی،ی؛ طباطبـا١۴/١٩۴ :١٣٧۴مکـارم شـیرازی، (ی  درونـیحالت» خشوع«. آید میایمان به شمار 

طبرســی، ( تواضــع و فروتنــی، )١۶/١٣٣: ١۴١٩، اهللا ؛ فــضل٨/١۴٨ :١۴١٩؛ مدرســی، ١۵/۵ :١٣٧۴
؛ ٧/٣۴٧: ١۴١۵، طوسـی( تـذلل ، مستولی شدن خشیت و هیبت و خـضوع و)١٧/٣١ :١٣۶٠

 وشـود  مـیه در قلـب ایجـاد کـاسـت  )۵/٣۵٨ :١۴٢۴؛ مغنیه، ١/٣۵۴: ١۴٢٣حسینی شیرازی، 
جوارح  و  در اعضاًثیر آن مستقیماأای که ت  به گونه،کند توجه را فقط به خدا معطوف می

تـذلل و انکـسار قلـب در نمـاز، ، این کلمـه  شریفه درۀبه دلیل اطالق آی. شود ظاهر می
و بیمـاری، سـختی و آسـانی، سـالمتی ( شـرایط ۀمربوط به شرایط خاصی نیست و همـ

گرما، جنگ و صلح، فرمانـدهی و فرمـانبری،  نداری، سرما و ی ویپیری و جوانی، دارا
شـئون زنـدگی را در ۀ و نیز همـ) ی، در شب و روزیریاست و مرئوسیت، در جمع و تنها

ن در این مرتبـه اشـاره امنٶهای م به یکی دیگر از نشانهمٶمنون  ۀ سور٣ ۀ آی١.گیرد می بر
َّوال  :کند می َذین  عن اللغو معرضـونَ ُ ِ ْ ُ ِ

ْ َّ
ِ

َ ْ ُ َ ِ . »١٣٧۴ ی،یطباطبـا(فایده  ی کارهای بیابه معن» لغو: 
                                                                 

با اینکه هم در خشوع و هم در خضوع، معنای تذلل و انکسار وجود دارد، فرق این دو آن اسـت کـه خـضوع . ١
  ).١/٢٣٠: ١٣٧۴طباطبایی، (انسان است، ولی خشوع مختص به قلب است  بدنی اعضا ومختص به جوارح 
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: ١۴١٩، اهللا ؛ فــضل١۴/١٩۶ :١٣٧۴مکــارم شــیرازی، ( هــدف ، بــی)١٧/٣١: ١٣۶٠طبرســی،  ؛ ٨/١۵
  به کار می)١٣/٢۶٩ :١٣٩٨نجفی خمینی، ( نتیجه  و بی)٨/٨٢: ١٣٨٣قرائتی، ( ، بیهوده)١٣٣/١۶
ارهـا، اعمـال، گفتارهـا و تـصورات ک مزبور در آیه مطلـق اسـت، ۀکه کلم جااز آن. رود

شوند که فایده و نتیجۀ دنیـایی یـا  از نظر دین، موارد بیهوده و مباحی را شامل می» لغو«
هـا حکایـت از بلنـدی همـت و کرامـت  ِآخرتی برای آن متصور نیست و اعـراض از آن

شـود کـه سراسـر زنـدگی  ای درونـی مـی ه، دین بـه گونـهدر این مرتب. نفس مٶمنان دارد
لـذا احتمـال بـروز . شـود شخصی و اجتماعی دیندار تحت تأثیر قرار گرفته، کنتـرل مـی

انحراف و گناه به صورت واقعی صفر شده، دیندار توجـه دائمـی بـه مقـام ربـوبی پیـدا 
. کنـد لب نمـیو هیچ شرایطی، خشوع در نماز را از او سـکند، در نماز خاشع است  می

دینـدار را از هـر گنـاه و انحرافـی  بخش اسـت و  مصونیتًدر این مرتبه، دینداری کامال
  .)١٩٠: ١٣٩٢ آخوندی،( دارد حفظ کرده، مصون می

ِأال إن أول ) الگوی تجربی دین(  دینداری الگوشده: هفتمۀمرتب ْ
َ ََّ
ِ
َیاء اهللاِ َ  َالَ

َخوف عل َ ٌ ْ َیهم وَ ْ ْ
َال هم یِ ْ ُ َحزنونَ ُ َ ْ  

 ۀدر آخـرین مرتبـ وکنـد  مـی شـشم نیـز عبـور ۀ فـرد از مرحلـ،به تدریج با تقویت ایمان
 .شود و معیار تجربی و عینی سنجش دینداری مینماید  می دین را درونی ۀ هم،دینداری

َأال  ۀاساس آی بر َ إن أولیَ ِ ْ َ َّ َاء اهللا الِ ِ ْ خوف علّ
ِ
ْ َ َ ٌ ْ َ والَ َ  َ ْ نُ َز ُ َ  در ،من در این مرتبهٶم ،)۶٢/ یونس( ْـ

 ًدهـد، کـامال  ترس، اضطراب و وحشتی به خود راه نمـی،ی و آخرتییهیچ موضوع دنیا
لـذا در ایـن . اسـت و بـر آن اطمینـان کامـل داردۀ خدتسلیم و راضی به خواست و اراد

 الگوی عینی و ،این مبنا بر. گردد  این مرتبه منطبق میِ دین درونی و بر دیندارۀ هم،مرتبه
شخصی و شخـصیتی   ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی وۀجربی دین در همت

 مراتب بعدی ادامه یافته بود، به صورت تجربی شکل و درشده که از سومین مرتبه آغاز 
 ۀدیندار در ایـن مرتبـه، همـان الگـو و معیـار دیـن اسـت کـه همـ. شود گرفته، ظاهر می

 لذا کـسانی کـه در مراتـب ١.بق با دین است منطش افکار واحساسات، عواطف، اعمال
 احـساسات، ،نظر قـرار دادهّتواننـد او را بـه عنـوان معیـار دیـن مـد تر قرار دارند می پایین

                                                                 
  . آن است کامل یاد شده است که قرآن صورت کتبیدر منابع دین از این معیار به انسان. ١
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. )١٩٣: همـان(، اعمال و رفتار او را منطبق با دین دانسته بر اساس آن عمل کننـد عواطف
 کهولـت و پـس از ای اسـت کـه حـضرت ابـراهیم در سـن  مرتبـه،این مرتبه از دینداری

ــه آن نا آزمــونی در ســربلند ــاگون و ســخت ب ــهــای گون َوإذ ابتلــ : ل شــدی َ ْ َِ َإبــر یِ ْ ُمي ربــه ِاهِ ُّ َ َ
َلمـِبَک  الگـوی عینـی و ،ل گـرددیـ کسی که به این مرتبه از دینـداری نا.)١٢۴ /بقره( ٍاتِ

 زنـدگی شخـصی ۀهم وف توانند عمل، احساسات، عواط تجربی دین گشته، دیگران می
ْلقد    اجتماعی او را مبنای عمل خویش قرار دهند و از دینداری خود نیز مطمئن باشندو َ َ
َلُکن اَک ِم ىفَ ٌرسول اهللا أسوة حـسنة ْ َ َ َ ٌ َ ْ ُُ

ِ ّ ِ َ )دیـن و دینـدار بـر ، دینداریۀدر آخرین مرتب .)٢١ /احزاب 
مراتب  و درشده و الگوهای اجتماعی دین که از سومین مرتبه آغاز شوند  میهم منطبق 

  .شود  ظاهر می،بعدی ادامه یافته بود، به صورت عینی و تجربی شکل گرفته

  مراتب دینداری سنجشالگوی 
بندی مفاهیم و مقوالت، الگـوی ذیـل را نتیجـه داده  نتایج تحلیل محتوای کیفی و طبقه

نفـس بـا علـم و . استوار شده است) نفس و بدن( این الگو بر دو بعد ذاتی انسان .است
 ۀکننـد، لـذا مشخـص  بالفعل شده، رشد مـیِ خارج،نقص با عمل از حالت بالقوه وبدن 
در عـین حـال، نفـس و بـدن دارای وحـدت .  عمـل اسـتْ بـدنۀ و مشخص، علمْنفس

 بـر همـین فطـرت بنـا ًدین نیز دقیقا. دهند حقیقیه بوده، دو سر یک واقعیت را شکل می
 لذا انسان با آن دو از حالت بالقوه .صالح است شده است و دارای دو بعد ایمان و عمل

کـه ایمـان بعـد از  از آنجـا. گیـرد  دینداری شـکل مـی،دهیخارج و به حالت بالفعل رس
ی و باور با ایمـان همـراه شـوند، جـزء یگیرد، فقط زمانی که دانا ی و باور شکل مییدانا

جایگـاه ، ن ذهـْی و باوری جایگاه دانا،ذیلالگوی اساس  بر. آیند دینداری به حساب می
 من کسی است که ایمان وٶدر واقع م. جوارح است  اعضا وْ و جایگاه عمل، قلبْایمان
 قابـل ۀ دینـداری داری هفـت مرتبـ،گرایانـه نگـاهی تقلیـل بـا. صالح را با هم دارد عمل

ی مبتنی بر تحلیل ّهای کم روش(  نخست آن از طرق پیمایشۀسنجش است که سه مرتب
 هـای مبتنـی بـر ویـژه روشه ب( های کیفی رین آن از طرق روش آخۀو چهار مرتب) آماری

ترین تا  مراتب دینداری از ضعیف. شود سنجیده می) های عمیق و تحلیل روایت مصاحبه
تـرین  مرتبـه عـالی  و هفتمین،ترین اند که اولین مرتبه ضعیف ترین مرتبه تنظیم شده عالی
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ان با ناخالصی همراه است و به همین در اولین مراتب دینداری، ایم.  دینداری استمرتبۀ
افـزایش   دینـداریۀ احتمال گناه و انحـراف دینـداران از آخـرین بـه اولـین مرتبـ،جهت
 دینـداری افـزایش ، از آخرین به اولین مرتبۀنفاق و رفتارهای منافقانه طور همین. یابد می
لذا بیـشترین . یابد ی دینداری کاهش مۀن نیز از اولین تا آخرین مرتباتعداد متدین .یابد می

 دینـداری قـرار ۀ نخست و کمترین جمعیت در آخرین مرتبۀن در دو مرتباجمعیت متدین
دیـن و ، شود و در آخـرین مرتبـه دین از اولین مرتبه به تدریج درونی و نهادینه می .دارند

 الگوهـای ، دینداری به بعـدۀ از سومین مرتب،این اساس بر. دنشو دیندار بر هم منطبق می
  .)١٩٧ـ١٧١: همان(د نیاب تدریج در جامعه ظاهر و ثبات میه اجتماعی دین ب

  
   سنجش مراتب دینداریالگوی: ١نمودار شماره
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دینداری ظاهری   مسلمان  ذهن
  )مصلحتی(

  

  قلب  ایمان  

اعضا و جوارح  عمل صالح  عمل  بدن

  ایمان
  

  
)دو بال(مٶمن 

  

  
  عمل صالح

 ثبات   دینداری بی
  

   دینداری تفصیلی
  

 تردید   دینداری بی
  

   دینداری در تضاد
  

   دینداری خالصانه
  

   دینداری الگوشده
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  سنجش دینداریالگوی  ۀ سنج١روایی
ی سـنجید، ّهـای کمـ توان با روش  دینداری را میۀکه تنها سه مرتبه از هفت مرتب  آنجااز

 و های هماهنـگ بـا فرهنـگ های مراتب مزبور طی مراحلی، تبدیل به گویه لذا شاخص
پس . های مختلف، مورد آزمون قرار گرفت و در چند مرحله در نمونه زبان مردم گردید

ای حـاوی  نامـه صالح شد تا اینکـه در نهایـت پرسـشها تصحیح و ا  گویه،از هر آزمون
های دینداری و هماهنگ با فرهنگ و زبان مـردم، تنظـیم و  های مبتنی بر شاخص گویه

هـای مربـوط بـه دینـداری فـردی و  ی دو بخش، گویهانامه دار این پرسش. آماده گردید
شـده  سـاخته ۀپس از آن، سـنج. بود) ساختاری(های مربوط به دینداری اجتماعی  گویه

، ارسال و از )کارشناسی ارشد و باالتردارای تحصیالت ( نظران برای تعدادی از صاحب
نامـه،  ای ابتدای پرسـش  درجه١١اساس طیف  ارزیابی خویش را برکه ها خواسته شد  آن

 ١در این طیف، عـدد . کنند ها مشخص نسبت به موافقت یا مخالفت با هر یک از گویه
گویـه بـرای   موافقـت کامـل بـا هـرۀدهنـد  نـشان١١امل و عـدد  مخالفت کۀدهند نشان

 هـدف سـنجش« در ابتـدا بـه داوران یـادآوری شـد کـه ًضمنا. سنجش آن موضوع بود
گویـه  هـر ست که شـما داوری کنیـد امراتب دینداری خود شما نیست، بلکه هدف آن

 نفر از ۵٧آن  بعد از .»برای سنجش ابعاد دینداری مردم مسلمان ایران چقدر معتبر است
 دلیـل نقـصه نامه برایشان ارسال شده بود، پاسخ را ارسال کردند که ب کسانی که پرسش

در اسـتخراج نتـایج، بـرای هـر . تحلیل شـد نامه استخراج و  پرسش۵٠  مورد، نتایج٧در 
داری محاسبه و منعکس او سطح معن t  میانگین، واریانس، انحراف معیار، آزمون،گویه
معیـار  ای نمره داده بودند،  درجه١١اساس طیف   داوران، هر گویه را برکه از آنجا. شد

ی کـه دارای میـانگین یهـا  گویـه،به عبـارت دیگـر.  بود۶رد یا قبول هر گویه، میانگین 
فتـه نـشده، ها نیز باال بـود، پذیر ی داشتند و واریانس آنی بودند یا میانگین باال۶کمتر از 
 ِ گویـه و در بخـش دینـداری۵ فردی ِ بخش دینداری در،این اساس بر. گردیدندحذف 

ای بـا  در این مرحلـه، سـنجهکه  داوری نشان داد ۀنتیج.  گویه حذف شدند۶ساختاری 
 سـاختاری ِ معتبر در بخش دینداریۀ گوی١٣ فردی و ِ معتبر در بخش دینداریۀ گوی۶٧

                                                                 
1. Validity. 
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کـر آن خـودداری به دلیل طوالنی بودن جدول مربوط به نتـایج از ذ اختیار داریم که در
  .)٢١٩ ـ٢١٢: ١٣٩٢آخوندی، (شود  می

  سنجش دینداریالگوی  ۀاعتبار سنج
ای معـرف بـا  نامه در نمونه شده، پرسش  ساختهۀ سنجِیییید رواأبعد از داوری داوران و ت

. گیری تصادفی در سطح مناطق مختلف شهر بیرجند اجرا گردید نفر با نمونه ١٠٠حجم 
 سـال ۵۴تـا  ١٣ی ّ سـنۀ این نمونه در فاصـل کهدهد ه نشان میاطالعات عمومی این نمون

درصـد  ۵تحـصیالت نیـز  از نظـر . درصدشان مـرد و بقیـه زن هـستند۵۴قرار دارند که 
درصد دیپلم و بقیه زیر  ٢٠ ،دیپلم  درصد فوق٣٨ ،کارشناسدرصد  ١٩، کارشناس ارشد

 ۵لحـاظ شـغلی نیـز بـه .  درصد تحصیالت حوزوی نیز دارنـد٨همچنین . هستنددیپلم 
 درصـد ٣٩درصـد بیکـار و  ٩درصد دانـشجو،  ٣۴درصد بازنشسته،  ٢دار،  خانه درصد
درصـد  ٢٠ متوسـط و ۀ درصد حجم نمونه، خود را متعلق به طبقـ۶٠ همچنین. اند شاغل

تجزیـه و تحلیـل آمـاری در دو . داننـد میه باال  ب متوسط رویا باال ۀخود را متعلق به طبق
گرفتـه، اعتبـار   گویه صـورت١٣ گویه و دینداری ساختاری با ۶٧دی با بعد دینداری فر

 ١ آلفـای کرانبـاخ کهدهد نتایج نشان می. نیز در همین دو بعد مورد سنجش قرار گرفت
 ٩١/٠و برای دینداری ساختاری برابـر  )درصد اطمینان ٩٣ (٩٣١/٠برای دینداری فردی 

ار بـسیار بـاالی سـنجه، هـم در بعـد کـه حکایـت از اعتبـ باشد می )درصد اطمینان ٩١(
  . هم در بعد دینداری ساختاری دارددینداری فردی و

  گیری نتیجه
اسـتوار گردیـده ) بـدن و نفـس( انـسان دو بعد ذاتـی الگوی سنجش مراتب دینداری بر

 ، علـمْ نفسۀلذا مشخص. کنند  رشد می،گرفته نفس با علم و بدن با عمل شکل. است
حال، نفس و بدن دو حقیقـت جـدای از همـدیگر  در عین.  عمل استْ بدنۀمشخص و

دینداری . دهند و دو سر یک واقعیت را شکل می اند نیستند بلکه دارای وحدت حقیقی

                                                                 
1. Cronbach’s Alpha. 
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دینـداری . صـالح اسـت دارای دو بعد ایمان و عمـل، گردیده  بر همین پایه بناً دقیقاهم
رد نظـر دیـن شـکل  مـوِمنٶصـالح همـراه باشـد، مـ  با ایمان و عمـلبه طور مستمراگر 
 اسـاس آن بـر و من کسی است که علم و باور دینـی را تـصدیقٶ م،این مبنا بر. گیرد می

 و ،)به درجات آیات قـرآن( نهایت دینداری با یک نگاه، دارای مراتبی بی. کند عمل می
:  اولۀمرتبـ: اسـت  زیـرپـذیر سنجش  تجربی وۀمرتب ی هفتاگرایانه دار با نگاهی تقلیل

 ۀتفـصیلی؛ مرتبـ دینـداری:  سـومۀثبـات؛ مرتبـ بی دینداری:  دومۀهری؛ مرتبدینداری ظا
دینـداری :  شـشمۀتـضاد؛ مرتبـ دینـداری در:  پـنجمۀتردیـد؛ مرتبـ بـی دینـداری: چهارم
مراتـب ). الگوی عینی و تجربـی دیـن(دینداری الگوشده : ۀ هفتم محض؛ مرتبۀخالصان

 و ،تـرین اولـین مرتبـه ضـعیف. اند م شدهترین مرتبه تنظی ترین تا عالی دینداری از ضعیف
 یبعـد تـکدر اولین مرتبه، دینداری فقـط  . دینداری استۀترین مرتب هفتمین مرتبه عالی

همـواره   امـا.رود شـمار مـی هایمان بعد دوم آن بـ از دومین مرتبه به بعد،  واست) عمل(
ی، ایمـان بـا در اولـین مراتـب دینـدار، ی دیگـریسو  از.صالح است عمل ایمان مقدم بر

 احتمال گناه و معصیت دینداران از اولـین ،به همین جهت. نوعی ناخالصی همراه است
نفاق و رفتارهای منافقانه از اولین تـا  طور همین .یابد  دینداری کاهش میۀتا آخرین مرتب
 ۀن نیـز از اولـین تـا آخـرین مرتبـاتعـداد متـدین .یابـد  دینداری کـاهش مـیۀآخرین مرتب
 نخـست و کمتـرین ۀن در دو مرتبـالذا بیشترین جمعیت متدین. یابد هش میدینداری کا

دیـن از اولـین مرتبـه بـه تـدریج درونـی و  . دینداری قرار دارندۀجمعیت در آخرین مرتب
 از ،این اساس بر. دنشو دین و دیندار بر هم منطبق می، شود و در آخرین مرتبه نهادینه می
 شـده،تدریج در جامعـه ظـاهر ه های اجتماعی دین ب الگو، دینداری به بعدۀسومین مرتب
ای   بـه گونـه، بین مراتب دینداری زیاد اسـتۀ مهم دیگر اینکه فاصلۀنکت. دنیاب ثبات می

گیرنـد، از همـدیگر  مـی ین دینداری قراریپا درک متقابل کسانی که در مراتب باال وکه 
  .مشکل است
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  . ش١٣٧٠، انتشار تهران،  باقر پرهام،ۀ، ترجمشناسی مراحل اساسی اندیشه در جامعهآرون، ریمون،  .۴
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کید بر تحلیل آسیب دیناجتماعی ایران  ۀشمار،  چهارمۀدور، شناسی ایران جامعه، »گریزی در جامعه  با تأ
  . ش١٣٨١، ٣
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  . ش١٣٨٧ اسالم،، تهران، اطیب البیان فی تفسیر القرآن، سید عبدالحسین طیب، .٢۶
  .ق ١۴١٩، النشر و للطباعة کالمال دار، بیروت، القرآن وحی من تفسیر، نیدمحمدحسیس ،اهللا فضل .٢٧
  . ش١٣٨٧، نیتهران،  هادی جلیلی، ۀ، ترجمدرآمدی بر تحقیق کیفی، فلیک، اووه .٢٨
  . ش١٣٧٩ان، یرانی اۀ، تهران، جامعی غالمعباس توسلۀ، ترجمنظم پایان ،سیاما، فرانسیوکفو .٢٩
  .ق ١۴١۵ در،صال، تهران، مکتبة الصافی تفسیرمرتضی،   بن شاهمحسن محمدفیض کاشانی، .٣٠
  . ش١٣٨٣قرآن،  از ییها درس یفرهنگ زکمر، تهران، ازدهمی چاپ ،نور تفسیرمحسن،  ی،قرائت . ٣١
ی، علم محمدحسن یفروش تاب، تهران، کالمخالفین الزام فی منهج الصادقین تفسیر، اهللا مالفتحی، اشانک .٣٢

  . ش١٣٣۶
  .تا بی ،هیاسالم ،تهران ،طهاراال ئمةاال خبارا لدرر الجامعة نوارالا بحار،  محمدباقر،مجلسی . ٣٣
  .ق ١۴١٩ ن،یالحس یمحب دارتهران،  ،القرآن هدی من، یدمحمدتقیس ،یمدرس .٣۴
  .ق ١۴٢۴ ، قم، دار الکتاب االسالمی،الکاشف التفسیر، جواد محمدنیه،غم .٣۵
  . ش١٣٧۴یه، سالماال تبکال دار، تهران، نمونه تفسیرناصر،  ی،رازیش ارمکم .٣۶
، تنظـیم و نـشر آثـار امـام خمینـیتهران، مٶسـسۀ ، الۀ توضیح المسائلرس، اهللا روحدموسوی خمینی، سی .٣٧

  . ش١٣٨۴
  .ق ١٣٩٨، اسالمیه تهران، ،تفسیر آسان جواد،نجفی خمینی، محمد .٣٨
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  ١٣٩۵  بهار ـ تابستان،٢٣ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسالم ،قرآنی یها آموزه

  
  نگاهی قرآنی به

   فرزندانیت اقتصادینقش الگو در ترب
    ١محمد امامی  

  دهکیچ
 فرهنگی ـ تربیت دینیهمانند های قرآن  اهمیت نقش تربیت اقتصادی از منظر آموزه

 یاری بـسی و معنویح آثار مادی صحیت اقتصادیترب. باشد می یت اجتماعیترب و
جاد اعتماد به نفس، سالمت ی، ایروزک شدن دارد که پای  فردیزندگ سبک در

 یفی که،ن پژوهیا .استآن  ۀ خاطر از جملیسودگ اعمال، آرامش و آیروان، قبول
ل، بـه نقـش الگـو در ی اصـمنـابعباشد و با مراجعه بـه  ا میل محتوی بر تحلیو مبتن
 و ین اسـاس ابتـدا عوامـل اعتقـادیبر هم.  فرزندان پرداخته استیت اقتصادیترب
آثـار  مناسـب و سـپس ی الگـوۀدهنـد لی تشکیز عوامل رفتاری و نی فکریبنایرز

 ۀزی از انگیبرخورداردر نتیجه . ان شده استی بیح اقتصادیت صحی تربیماعاجت
ت حقـوق یـ، رعایرو انـهیم ، اقتـصاد و و غفلـتز از غـروریـپره، الهـی و یمعنو
 ماننـد ی که آثار سودمند استیح اقتصادیت صحیترب یاز عوامل رفتارگران، ید

 برخـوردار از یا هجاد جامعـی، االهیر در آخرت، تقرب به جوار یکسب ثواب و خ

                                                                 
 ٣١/۴/١٣٩۵: رشیخ پذیتار ـ ١/١١/١٣٩۴: افتیخ دریتار.  
  .(dr.imami@razavi.ac.ir) استادیار دانشگاه علوم اسالمی رضوی. ١
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را  ی و اجتماعیم اقتصادیکاهش جرا ت صلح و آرامش وی و تکامل، حاکمرشد
  .به همراه دارد

، تربیت اقتصادی، الگـوی اقتـصادی، سـبک زنـدگی اسـالمی :یدیلکواژگان 
  .دیگرانرعایت حقوق 

  مقدمه
 یبـرا هـا نقـش بـسیار مهمـی دارد، در منـابع روایـی از آنجا که اقتصاد در زندگی انسان

کـه از جملـۀ  اسـت شـده برشمرده یاریبس یمعنو و یماد آثار سالم، یاقتصاد های تیفعال
 یقبـول روان، سـالمت نفـس، به اعتماد جادیا ،رزق و روزی شدن پاکبه توان  ها می آن

 ناسـالم، یاقتصاد تیفعال  از سوی دیگر،.اشاره کرد... و خاطر یآسودگ و آرامش اعمال،
 اتیـروا در. گـذارد بر جا مـی یفراوان یمنف اثرات یزندگ در که دارد را در پی حرام یروز
 نـشدن رفتـهیپذ قلـب، قـساوت و یسـنگدل: همچـون یادیز یمنف آثار حرام ۀلقم یبرا

: ک.ر( اند شمردهبر شفاعت و کوثر و دارید از تیمحروم فرشتگان، لعنت شمول عبادت،
 آن و در ی و استقالل اقتصادی بالندگ،عه جامی اقتصادۀتوسع  رشد واما. )١٢٧: تا بیی، ّحل
  . مناسب ناممکن استیی از الگویش مردم بدون برخورداریجه رفاه و آساینت

هـا   آنکند کـه ی میروی پیی خود همواره از الگوهای و اجتماعیانسان در رفتار فرد
شـده   انتخـابی الگواگر. گذار باشندتأثیر در رفتار او یا منفیتوانند به صورت مثبت  یم

 و کننـد  مـیجادیها را در خود ا یژگیز همان ویها ن  مثبت باشد، انسانیها یژگی ویدارا
. گردنـد ی مـی همـان صـفات منفـیز داراینها   آن باشدی منفیها یژگی ویچنانچه دارا

م ىف رسول اهللا أسوة حسنة ملن اکن یر : دیفرما یم میقرآن کر ْلقد اکن  َ َْ ََ َ ََ ِ ٌ َ َْ َْ ٌ ََ ْ ُُ
ِ ّ ِ َ ِ لُک َجو اهللا والیـوم اآلخـر وذرک اهللا َ َ َ َ ُّ َّ َ َ َ ِ ْ َ ْ َ ْ

ًکثريا ِ َ )آن یوسـت بـرایک نیرسول خدا سرمشق] اقتدا به[ شما در ی براًقطعا ؛)٢١ /احزاب 
 در یخ طوسـیشـ .ندک یاد مید دارد و خدا را فراوان ین امیه به خدا و روز بازپسکس ک

  :سدینو  میهین آیر ایتفس
 ْىف رسول اهللا أس ُُ

ِ ّ ِ َ ٌوة حسنةِ َ َ َ ٌ َ  ٨/٣٢٨ :١۴٠٩( فعلهیقوله ویع ما ی جمیاقتداء حسن فأی(.  

 یک زنـدگیـامت دارد و در پرتو آن به دنبال یبه خدا و روز قد یام  کهی کسبنابراین
در گفتـار و  امبر اکـرمیـپاز د یـ، بادهـد پیامبر را الگوی خود قـرار مـی است و یاله

  .پیروی نمایدرفتارش 
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 به عنوان الگـو ٢منانٶ م۶آیۀ  و در ١می ابراه حضرتزین ۴ آیۀ ه،ممتحنسورۀ  در
د یـخواست با مـردم برخـورد نما  می کهیز در موردین منانٶر میام .شوند ی میمعرف
 را امبر اکـرمیـپ وسـف ویهارون،  ،یموس لوط، م،یامبران از جمله ابراهی از پیاریبس
ن یـ بـه ایتـیز در روای نم صادق اما.)١/١۴٨: ١٣٨۵صدوق، ( کند ی می خود معرفۀاسو

  .)٢/١٩۴ :١٩۶٣تمیمی مغربی، ( کند  میمطلب اشاره
  طرح مسئله

 ی مناسـب بـرایت اقتصادی تربی قرار گرفته است الگوین جستار مورد بررسیآنچه در ا
 و ینـآ قرهـای آمـوزها از یـن پرسش پرداخته اسـت کـه آیمقاله به پاسخ ا. فرزندان است

 کـه یی الگـو؟ فرزندان ارائه نمـودیت اقتصادی تربی مناسب براییتوان الگو ی میثیحد
ن الگـو یـ ایی در کـارای اسـت و چـه عـواملی چه عناصـرین منابع ارائه شده دارایدر ا
  ؟ داردی در توسعه و تکامل جامعه در پیثارآن عوامل چه یت ایگذار است؟ رعاتأثیر

  الگوی شناس مفهوم
 Exampleا یـ Sample  آنیسیـعـادل انگلم  آن اسـوه اسـت ویالگو کـه معـادل عربـ

(Guralnik & Neufeldt, 1986) از آن یرویـپ وآن اقتدا به  ی است که برایزیچ یابه معن 
  :دیگو یمفراهیدی . شود  مینشیگز

: ١۴٠٩(؛ » مثل حالهیکان فی به وو اقتد أسوةأه یله فّأن  یری یأ : بفالنیّتأسیفالن «
 بـه او اقتـدا نـد ویب  می خودی را الگوی فالنیعنیود  نمیسأ تی به فالنیفالن؛ )٧/٣٣٣

  .دینما ی میحاالت خود را همانند و د وینما می

  :دیگو یز می نیدیزب
 نمود یسأ؛ ت)١٩/١۵٨: تا حسینی واسطی زبیدی، بی(»  بهیبع فعله واقتدّات : بهیّوقد تأس«

  . انجام آن را دنبال نمود و به او اقتدا نمودیعنیبدان 
                                                                 

١ . م أسوة حسنة ىف إبراهمي و َلقد اکنت  َ ِ َ ْ ِ ِ
ٌ َ َْ َْ ٌ ََ ْ ُ َلُک ْ َ َ ُالذین معه َ َ َ َ ِ

َّ
  نـد یه بـا اوکـ یسانکـم و یابراه]  ازیرویپ[ شما در ی براًقطعا؛

  .وستیک نیسرمشق
٢ . میـد ول فإن اهللا هو الغـىن ا م ف أسوة حسنة ملن اکن یرجو اهللا والیوم اآلخر ومن  ُلقد اکن  َ ِْ َ

ْ ُّ ِ
َ َّ ٌ َْ ْ ََ َ ْ َ َُ ََ َّ َّّ َ َِ

َ َ َ ْ َ َْ َ َ َُ ِْ ْ َ ََ ِ ٌ َ ْ َْ ْ ُ
ِ ِ  یرویـپ[ شـما در ی براًطعاق؛  َلُک

 یس روکـبنـدد و هـر  ید مین امیه به خدا و روز بازپسک یسک یبرا] یعنی[وست یک نیآنان سرمشق] از
  .است] صفات[ از ستودهین یخدا همان ب] هکبداند [برتابد 
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   در زندگی انسان الگونقش
چنانچه انـسان  .دیف نمای انسان را تعری زندگیده اند جهتتو ی انسان میالگو در زندگ
 شود و  میز مثبتی او نی زندگیریگ جهت  را به عنوان الگو انتخاب کند،یشخص مثبت
 سـالم یروان او رفتـاریـپکـه د انتظار داشت ی باشد، نبای منفیا  او چهرهیچنانچه الگو
امبر یا پیامبران و ی شما پیدهد که الگو یم تذکر مین کرآ قر،لین دلیبه هم. ندداشته باش

  .)۶ـ۴ / ممتحنه؛٢١ /احزاب: ک.ر(  استاکرم
ح ی صـحی اقتصادیک الگوی ۀو ارائمسائل اقتصادی نیز از این قاعده مستثنا نیست 

. دیـمافـا نیمـصرف ا ع ویـتوز د،یـ تولۀنـی در زمیار مهمـیتوانـد نقـش بـس یدر جامعه م
ز مـورد یـو مـردم ن نـدی نمای مناسـب معرفـیی مردم الگوید برایشمندان و رهبران بایاند

 یاریت بـسیاهماز مناسب  ح وی صحیلذا شناخت الگو. نندی الگو برگزی را برایمناسب
  .برخوردار است

  همـسوست، حـاکم بـر جامعـهی و اجتمـاعیگر اصول اعتقـادی مناسب با دیالگو
 ن حاکم بـر آن جامعـه تعـارض داشـتهیپندارها و قوان ،یبا اصول آرمانتواند  نمین یبنابرا
زان یـ اسـت کـه می خـود متـأثر از عوامـل مختلفـۀبـه نوبـ زی مناسب نیالگوالبته  .باشد
  .کند  مینیی آن را تعیگذارتأثیر و یستگیشا

  تی تربیشناس مفهوم
 اد کـردن اسـتیز و نمو کردن  رشد دادن،ایبه معن» ربو« ۀل از مادیت مصدر تفعیترب

 معنوی به کارو  ی که در رشد ماد)٢/۴٨٣: ١۴٠۴ ابن فارس،: ک.ر نیز ؛۶/٢٣۵ :١۴٠٧ جوهری،(
ست بلکـه یـش در مقـدار نی توسعه و افـزاایشه به معنیت همیگر سخن تربیبه د. رود می

 اعتـدال و یط به سوی از افراط و تفریءش  خارج کردنیعنی یفی کۀ توسعایگاه به معن
  . کمال استین آن به سوسوق داد

و توجـه ی  و معنـوی مادیپرورش استعدادها اسالم،تربیتی  های آموزهمراد از آن در 
 وصـول بـه آن یخداونـد متعـال بـرا  اسـت کـهیاهـداف و کمـاالتی به سوها   آندادن

  .)١٢ :١٣٨٠ صانعی،(  قرار داده استیدر وجود آدم اهداف
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   اسالمایه آموزهت در یگاه تربیجا .١
که  است ّ ربد از صفات خداونیک ی. داردییگاه واالیت جایتربم، یرکدگاه قرآن ی داز

 در مورد جبـران یوقت مین کرآ قر.به معنای مربی است و این عالوه بر خالق بودن است
 متواضـع ًکـامالکه دهد   میدستور د،یگو  میت انسان سخنی تربیتالش پدر و مادر برا

رو  ه روبی طور، با پدر و مادرید در معاشرت و گفتگوی باانسان: دیفرما  مینآقر. باشیم
ه او خـود را در کـننـد و بفهمنـد که پدر و مادر تواضع و خـضوع او را احـساس کشود 
در هـا   آنطـور کـه  همـانشان مهر و رحمت داردیدارد و نسبت به ا  میشان خواریبرابر ا
  .)٢۴ /اسراء: ک.ر( اند ت او تالش نمودهیترب

 م مطرح شده و دریتعل در کنارًغالبا  ،ت استی تربیه که خود نوعیتزکین، افزون بر ا
د در یـن حـال بای در عـ، که داردیا العاده ت فوقیم با اهمین شده که تعلیواقع اشاره به ا

ت مـردم یـب ترم ویز تعلـیـهدف از ارسال رسوالن ن. ز وجود داشته باشدینتزکیه کنار آن 
  .١)٢ /جمعه: ک.ر( عنوان شده است

  :دیفرما  میت آنی در مورد اهمعلیحضرت 
: ١۴١٢، نهج البالغه ( »عن ضراوة عاداتهابها واعدلوا بها یدأنفسکم تأوا عن ّها الناس تولّأی«

  .ادب کردن و اصالح خود بپردازید و از عادات ناشایست روی برگردانید؛ به )٣۵٩حکمت 

   اقتصادییت در الگوینقش ترب. ١ـ١
گـاه آن یتوان جا ینم دارد ومهمی  افراد نقش یت اقتصادیفعالحوۀ نت در یشک ترب یب

ت فرزنـد را از پرداخـت یـ تربامبر اکـرمیـپ. گرفتده یداح نی صحی الگوۀرا در ارائ
ت یـن را تربین حقوق فرزند بر والـدیتر  از مهمیکی نموده، ی ثابت روزانه بهتر تلقۀصدق

 :١۴٠٣  عـاملی،ّحر(» مکغفر لیسنوا آدابهم م وأحکرموا أوالدکأ «:دیفرما ، میشمردهی برو
 ی پس از هفـت سـالگ:دیفرما  میت فرزندیت تربی اهمبارۀ درامام صادق. )١٢/١۴٧

  .)۶/۴٧ :١٣٨٨ کلینی،( دییب نمایدأرا تها   آند ویمواظب فرزندان خود باش
ر گـذار بـتأثیر یتـی تربدن مـورد و ابعـایـ مؤثر در اینهادهاکه سته است ین رو شایاز ا
  .ردی قرار گیح مورد بررسی مصرف صحیالگو

                                                                 
١ . ِهو الذی بعث ىف األمی ِّ ُ ْ

ِ َ َ َ ِ
َّ َ ْني رسوال م ُ َ ْ ُ ْ ِ ً ُ َ ْلو علَ

ِ
ْ َ َاته وَ آیَُ ِ ِّزکُیِ ُ ویَ َ ْ

ْلِکعلمھم اِ ُ ُ ُ ِّ ْکتاب واَ ِ
ْ َ َ َمةَ َ .  
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  ت فرزندانینقش نهاد خانواده در ترب. ٢ـ١
 به عنوان که انسان ان معنیبه ا.  استین مرکز آموزش روابط اجتماعیتر مهمنهاد خانواده 

 ادیـرا از خـانواده و در خـانواده ی م اجتمـاعین مفـاهیتـر ی اساسـ،یثر اجتمـاعٶواحد م
گــاه ی درونــیهــا زشیــ انگیودکدر دوران کــ. ردیــگ مـی  از عوامــل مهــم کــه و ناخودآ
ن، ی والـدیرفتارهـا .دنـریگ  مـی، شـکل انـسان هـستندی اجتمـاعی رفتارهاۀکنند نییتع

جو حاکم بر خانواده و  ط وی آموزش به کودک، محۀ کودک، نحویواکنش به رفتارها
گـاه فـی درونـیهـا زشیـ انگ،یگر در دوران کودکیعوامل مهم د  رد را شـکل و ناخودآ

 دیاقتـصا از جمله رفتـار ی اجتماعیدر رفتارها کننده نیی تعینده نقشیدهند که در آ می
 از اسـراف، ی، دوری و معنـوالهـی ۀزیـانگنظیـر  یمیاگـر در خـانواده بـه مفـاه .دارند

گـاه وه طـور ناخودکودک ب، ت داده شودیاهم... گران ویت حقوق دی رعای،رو انهیم  آ
گاهیدر سن   .کند  میدایش پیم گراین مفاهیانه به ان باالتر آ

گاه  ی رفتـاری الگـوۀرائـ اودر فراهم کردن عوامل مثبت  نی والدیسطح دانش و آ
ز بر انتخاب نـوع آمـوزش یجو حاکم بر جامعه ن. ثر استٶار می بس فرزندانیارمناسب ب

 یـیاگر و تجمـل ریاسراف، تبذ که یا  در جامعه،مثال؛ برای گذار استین اثرتوسط والد
جه نقش خانواده در پـرورش یشود و در نت  میثرأز از آن متیط خانواده نیحاکم است مح

 یریـگ ط بـر شـکلین در برابـر محـی واکـنش والـدسـان نیبـد .شود رنگ می کمفرزند 
کنـد بتواننـد   مـین کمـکی که به والدیگر عناصریاز د. ثر استٶ مت فرزندانیشخص
اسـاس مفـاهیم ت فرزنـدان بـر یده موفق به ترب نموی موجود در جامعه را خنثیدهایتهد

 ی برای رفتار اقتصادۀ مناسب از جمله در حوزی الگوهاۀ خود گردند، ارائینیفرهنگ د
ت یـت کـودک اهمیـن رو، اسالم به خانواده و نقش آن در مورد تربیاز ا .فرزندان است

  :دیفرما  میامبر اکرمیپ . داده استیادیز
ز یـو زن ن شـود  مـیست بازخواستی او که تحت سرپرستیاش از کس مرد در خانواده

 .ت داردیولئسـت مـسۀ او که تحت ادارینسبت به کس  شوهر است وۀ خانۀکنند اداره
گاه باش د یـاست بازخواسـت خواهی شمتساز آنچه تحت سرپر د وید که همه نگهبانیآ

  .)۴/٢٢٣: ١۴١۶ شهری، محمدی ری( شد

  :ز فرمودی نامام سجاد
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: ١٣۶٣انـی، ّابـن شـعبه حر(  شدیخواست خواهی بازنک  میه او را ادارهک یسک از همانا
۴١۶(.  

 ۀ عهـدره بـکدانند  ی میفیالک و تی از حقوق ویکیت فرزند را ی تربمعصومان
  :ن مورد فرمودی در اامبر اکرمیپ. ن او قرار داده شده استیوالد

؛ )۶/٣١٢: ١٩٧٧ ، نجفـییامینـ(» دبهأحسن ین یحسن اسمه وأن أ الوالد ی الولد علّحق«
 یکـیک انتخاب نموده و او را به نی نام نی وین است که برایاز حقوق فرزند بر پدر ا

  .دیادب نما

 ق دهـدیـت فرزنـدانش توفیـخواهد که او را در ترب  می از خداوندیز امام سجادن
  .)٢۵ دعای :١۴١١، سجادیهة الصحیفال(

  یاقتصاد ی الگویفکر یبنایرز. ٣ـ١
 و ی فـردیهـا یریـگ  رفتـار انـسان و جهـتمختلـف بـر هـای نـهیانـسان در زم یباورها
 ی الگـوۀ و از جمله ارائی اقتصادی رفتارهاۀنین باورها در زمیا. گذارندتأثیر او یاجتماع

 را ی انـسان در زنـدگی و باورهاها  نگرشۀ مجموع. دارندییسزاه  بتأثیر ،مصرف مناسب
  .ندیگو ی مینیب جهان

 ی بـه سـرای نابـاوریریـا بـه تعبیـ و یًباور به وجود صرفا جهـان مـاد و یاعتقاد ماد
ن جهـان یـلـذت و رنـج خـود را در ا ان ویـشود که انـسان سـود و ز یآخرت موجب م

 یدر حـال.  ببردی هستیها دهین لذت را از پدیشتری کند بیجه سعیند و در نتیمنحصر بب
لـذت و رنـج را  و گردد ی مانیز م مفهوم سود وی آخرت موجب تعمیکه اعتقاد به سرا

ْهـل  : دیـفرما ینه مین زمیف در ایقرآن شر. شمارد یمی برتر از رنج و لذت ماد گسترده َ
م من عذاب ألمي ارة  م   ٍأد ِ

َ َ
ٍ

َ َ ْ ِ ْ ُْ یکُ ِلک ُت ٍ َِ َ َ َ ُّ ُ )ه شـما کـم ی راه نمایا شما را بر تجارتیآ ؛)١٠/ صـف
  .رهاند ی مک دردنایرا از عذاب

 در مفهوم آن نهفتـه یسودده آور است وی انسان سودًارت معموال برااز آنجا که تج
نجـا از ی، خداونـد در ا)٧٣: ١۴٠۴راغب اصـفهانی، ( ندینما یلذا مردم در آن رغبت م است و

ن در یـا. دیـه اشـاره نمایـن آیـ تجارت استفاده نموده تا به سود موجود در موضوع اۀواژ
ِتؤمنـون بـاهللا ورسـوله   :فرمایـد  مـی بعـدۀیـ آدرو جهـاد اسـت آیـه دربـارۀ  است که یحال ِ ُ َ َ ِ ّ ِ َ ُ ِ ْ ُ
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م إن کنمت تعلمـون م خري  سکم ذ م وأ اهدون ىف سبیل اهللا بأموا َو ْ َُ َ ْ َ ْ ُ ْ ُُ
ِ ْ ْ ْ ُْ ُ لکُ لک َلک ٌ ْ َ ِ ِ

َ ُ ِ ُ ْ َ َ ََ ْ َ ِ ِ ّ ِ ِ َ ِ ِ َ ُ
 )بـه خـدا و  ؛)١١/ صف

] یارکو فـداگذشت [ن ید اینکد و در راه خدا با مال و جانتان جهاد ی او بگروۀفرستاد
 ینظر مـادبنابراین مفهوم تجارت در آیات مورد نظر از  . شما بهتر استید برایاگر بدان

 ی و جـسمی بلکه در مورد جهاد است که در آن خسارت ماد،ستی سود نینه تنها دارا
 گسترده دارد که توجه به آن ی مفهومی اسالمیها آموزهسود از نظر لذا . ز وجود داردین

مان ی ا،ییش عالمه طباطبایبه فرما.  استی ضرورینی دۀ مناسب با جامعیو الگۀدر ارائ
 آن مال و جان انسان است اما سـود آن نجـات از عـذاب ۀنی است که هزییو جهاد کاال

  .)١٩/٢۵٩: ١٣٧٢طباطبایی، ( است

  ح مصرفی صحی در ارائه الگوینقش عوامل اعتقاد. ٢
 ی اقتـصادی رفتارهـاۀنـی انـسان در زمیریپـذهای مختلف بر الگو  به گونهی دینیباورها
قرار دهنـد  تی فرزندان را در اولویت باورهاید تقویان باین رو، مربیاز ا. گذار استتأثیر
 ءت فرزنـد را جـزیـ تربیـامبر اکـرمهمچنـان کـه پ. نـدیت آن تالش نمای تقویبرا و

گـذار بـر أثیرت ینـک باورهـای ا.)١۵/١٢٣ :١۴٠٣  عاملی،ّحر(است ن برشمرده یف والدیوظا
  .شود ی می آن بررسی و چگونگیرفتار اقتصاد

   به خدامانیا. ١ـ٢
هـدف . گذار استأثیر افراد تیرفتار اقتصادنوع  بر ًنایقی است که ی عواملۀمان از جملیا

ممکن است روش  به هر ی مادیازهای نتأمین که دارد، ی با توجه به باورالهیر یانسان غ
  انتخـابیهـهـای ال آمـوزه خـود را از یمان دارد الگـویا که به خدا فردی که یدر حال
 یرویـبه پ دگاه او ویاز د . نظر داردّرا مددستورات دینی منش خود  و کند و در رفتار می

 کـه از دارای اولویت اسـتالزم و ی مصارف واست  مطلوب یآمدی، درنیاز دستورات د
 ممنوع باشد یا مصارف یشود یر عاقالنه تلقی غیمن ممکن است حتٶر میدگاه انسان غید

  .ر او ممکن نباشدی غیکه درک آن برا
  ویفروشـ  کـم،ماننـد اخـذ ربـاهـایی  از راهآمد  کسب در،ینی دیها آموزهبر اساس 
دن شراب ی همچون نوشیمصارف حرامن یهمچن. ممنوع شمرده شده استموارد مشابه 
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ان ی و به زی فساد و تباهۀی ما که)٩١ـ٩٠ /مائده: ک.ر(  آالت قمار وجود داردیریکارگه  بو
 ی فساد، تنهـا ضـرر جـسماناما. )٣۵٢ــ٣۵١: ١٣۶٣ انی،ّ ابن شعبه حر:ک.ر( فرد و جامعه است

تـر و  ک خطرنـا،اسـتانبار یها ز  روح و روان انسانیممکن است آنچه براه کست، بلین
  .باشدتر  نی از آن، سهمگی ناشیها انیز

 یویـ لـذات زودگـذر دن تـأمین بـه خـدا،منٶر می انسان غی که هدف اصلیدر حال
َزیـن   :ان قـرآنی بزند که به بین ممکن است دست به هر اقدامآدن به ی رسیبرا است و ِّ ُ

یاة الدنیا َللذین کفروا ا َْ ُّ ُ َ ْ ُ َ َ َ ِ
َّ ِ... )مـد از راه سـرقت، ٶمن کـسب درآدگاه انـسان مـیاز د. )٢١٢/ بقره

ه کـ یمـصارفد و وز نمـیـپرههـا   آند ازیو رشوه حرام است و با ، ربایفروش غصب، کم
  داشـته باشـدیگـران را در پـیع حقـوق دییا تضی اناتکر و اتالف مال و امیاسراف، تبذ
امـام . استنه نمودن در راه حرام ممنوع یگونه هز هر یی رواهای آموزهدر  .ممنوع است

  : فرمودیعل
 یدر راه نافرمـانن نعمـت، و دادن آن یتـر  خـدا، بـزرگی بنـدگیدن مـال بـرایبخشـ 

  .)١۴٣: ١٣٧۶واسطی، لیثی ( بارتر است ز محنتیخداوند، از هر چ
، نـزد ]صـالح[را آنگاه بـدون عمـل ین؛ زکش را در راه گناهان صرف می خوییداراـ 

  .)۵٢۵ :همان(  رفتیخدا خواه

 شود کـه  میموجب ن اموریآشنا نمودن فرزندان و جوانان به ا مان به خدا ویت ایتقو
 هـای مـان بـه خـدا بـه گونـهیا. ابنـدیق یـ مناسـب توفی اقتـصادیر انتخاب الگودها  آن

  .گذارد تأثیر می فرد یمختلف بر رفتار اقتصاد

  ایمان و منافع اخروی. ١ـ١ـ٢
ی ویـ دنهـای  کـه دارنـد، منـافع را فقـط در منفعـتیعینش وسـیمان بر اساس بیاافراد با
رنـد و بـا یگ  می را در نظریزمدت و اخرو از اعمال، منافع درایارینند بلکه در بسیب نمی

 بـارۀم دریقـرآن کـر. ورزند  نمیغینوعان خود در گر، از کمک به همیاعتقاد به جهان د
ارة لن تبور لیوف أجور وی : دیفرما  مین گروهیا قوا مما رزقنا سرا وعالنیة یرجون  َوأ ْ ََ ُ ُ َ َْ ُْ َُ َ َ َُ َْ ُ َ َِّ َ ُ َِ ُ َ ً َُ ِ َ ْ ًًّ ِ َ َ ِ َ ْ َْ َّ ِ ْزید من َ ِ ْ ُ َ ِ

ٌفضله إنه غفور شکور ٌُ َ ُ َ ُ َّ ِ ِ ِ ْ َ
 )٣٠ـ٢٩ /فاطر(.  

 و خـدمت یت الهیر رضایرا در مس ستند بلکه آنیمن وابسته به ثروت خود نٶافراد م
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 / ذاریـات:ک.ر( نـدکن  نمیغیگران دریرند و از پرداخت حقوق دیگ  میازمندان به کاری نبه
من ٶ افراد میها یژگیان وی معارج که به بۀور س٣۵ تا ٢٢ات آیضمن  م دریقرآن کر. )١٩
ٌوالـذین ىف أمـواهلم حـق معلـوم  :دیـفرما یمـ، ن موضوع اشاره کردهیپردازد به ا  میستهیشا و ُ ْ َ ٌّْ َ ْ ِ ِ َ َ

ِ َ ِ
َّ َ 

: ١۴١۵طبرسـی، (انـد  ر نمـودهیتفـس را بـه زکـات ن آنا از مفـسری گرچه برخ.)٢۴ /معارج(
ر از صـدقات واجـب ی غیزین حق را چی منظور از ا،یات با الهام از روایبعض، )١٠/١٢۴

 )١/٢٢٠: ١۴٠۵راونـــدی، ( ر آنیـــغ ا اعـــم از واجـــب ویـــ )٢/١٣۵٢: ١٣٧۶فـــیض کاشـــانی، (
د یـفرما  میر از زکات واجب است،ی غْنکه منظوری اثبات ایبراحلی عالمه . اند شمردهبر

 در .)٢/١۵٢ :١۴١۴( ع شـدینـه تـشری کـه زکـات در مدی اسـت در حـالیه مکین آیاکه 
: ١۴٠۴ صـدوق،؛ ٣/۴٩٩: ١٣٨٨ کلینـی، :ک.ر( د شـده اسـتیـکأن مطلـب تیـز بر ایات نیروا
 را مطـرح ن، آنآ قـریـۀ بـا اسـتناد بـه آامام صـادق. )۵١۴ :١٣۶٣، انیّابن شعبه حر؛ ۴٨/٢

ر از زکات را وضع نموده و ی غیا، حقوقیخداوند در مال اغن.. .«: دیفرما یم د وینما می
ٌوالذین ىف أمواهلم حـق معلـوم  :فرموده است ُ ْ َ ٌّْ َ ْ ِ ِ َ َ

ِ َ ِ
َّ َ«. ت آن اشاره نمـوده و یسپس حضرت به ماه

 است کـه یزین حق چید ایفرما یم  و»اةکر الزی المعلوم من غّفالحق«دارد که   میاظهار
 ی هفتگـ،کند که به مقدار توان خود روزانه  میانسان به صورت داوطلبانه بر خود واجب

  .)۴٩٩ ـ٣/۴٩٨: ١٣٨٨کلینی، ( ...دیرداخت نماا ماهانه پی

  ایمان و مشکالت اقتصادی. ٢ـ١ـ٢
قـرآن  .دنـورز یی مـیبای شـکی و مشکالت زندگی اقتصادهای یبسامانٶمنان در برابر نام

ْالصابرین  ما أصـا...   :دهد  میق بشارتیم هنگام اشاره به افراد الیکر ُ َ َ َ َ َ َ َ ِ َّ )؛ آنان )٣۵/ حج
یکـی از وظـایف مهـم  .ورزنـد یی میبایرسد شک ها می  آن که بهیمقابل مشکالتکه در 

مربیان نیز با توجه به نقش الگوی رفتاری کـه دارنـد، تبیـین و تمـرین دادن ایـن دسـت 
ن ی را کـه رهبـران راسـتی از مشکالتهایی توانند جلوه ها می  آن.مفاهیم به نوجوانان است

 را کـه ی اقتـصادیژه فـشارهایـوه و بـ مل نمودنـددن به اهداف خود تحی رسی براالهی
  .ر کشندی جوانان به تصویدن به اهداف خود پشت سر نهادند، برای رسیبرا

  ایمان و تالش اقتصادی. ٣ـ١ـ٢
سان ثروت  نیبد.  از تالش خودیداند نه ناش  میآنچه را دارد از فضل پروردگارشمٶمن 
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قـرآن . از آن اسـتمطلـوب  ۀ اسـتفادیوسته در پـیداند و پ  میشی آزماۀلی را وسخویش
کر لنفـسه ومـن کفـر فـإن  : فرماید کریم می َّقال هذا من فضل رىب لیبلوىن أأشکر أم أکفر ومن شکر فإمنا  ِ ِ

َ َ ََ ُ َ ُ َُ ْ َُ ْ ْ َْ ََ َِ ِ َ َِ ِ
ُ َ َْشُ َّ َ ْْ َِّ َ َ َْ ِ َ َُ ْ َ ِ

ْ ِ َ َ َ َ
ٌرىب غـىن رکمي ِ

َ ٌّ ِ
َ ِّ َ )ه کـنـد کش ی مرا آزمان از فضل پروردگار من است تایا:  گفت؛)۴٠/ نمل
ر کند، به نفع خود شـکر کس شکو هر ! نم؟ک یفران مکا یآورم  یجا مه ر او را بکا شیآ
 و ی پروردگار من، غنـ]هکش نموده است یان خویزه ب[د یفران نماکس کند و هر ک یم
  .م استیرک

  ایمان و پرهیز از تنبلی. ۴ـ١ـ٢
 و وقـت یه، توانمنـدیرما سـی،کـوش اسـت و امکانـات اقتـصاد کـار و سـختمٶمن پر

َوآخـرون  : فرمایـد قـرآن کـریم مـی. دهـد  نمـی هدریپرور  و تنیکار ش را با کمیخو ُ َ َ
ن ىف األرض یبتغون من فضل اهللا ِر ّ ِ

ْ َ ْ َِ َ َُ َ ْ ِ ْ َ ْ
ِ ُ ِ

ْ َ )بـه دسـت آوردن یگـر بـرای دی و گروهـ؛)٢٠/ مزمـل 
  .روند ی به سفر م]یسب روزکو [ یفضل اله

  تدالایمان و اع. ۵ ـ١ـ٢
ش ی را در پـیرو انـهی راه می در زنـدگ، مناسبیت اقتصادی از موقعین برخورداریدر ع

: فرماید قرآن کریم می. ز نداردی نیریگ کند و بخل و سخت  میزیگرفته و از اسراف پره
 رتوا واکن بـني ذلـك قوامـا رفوا ومل  قوا مل  ًوالذین إذا أ َ َ َْ ِ

َ ُ ََ ْ َ َ َ ََ َ ُ ُ ـ ْ َ ُْ َْ َ
ِ ـْس ُ َ َ

ِ َ ِ
َّ

 )ه هـر گـاه کـ یسانکـ و ؛)۶٧/ فرقـان
 یّن دو، حـد اعتـدالیان ایه در مک؛ بلیریگ ند و نه سختینما ینند، نه اسراف مکانفاق 
  .دارند

  ت خدایمان به مالکیا. ٢ـ٢
ز یـ کـسب درآمـد و نی خـود را در چگـونگ،وند نباشدیت خدا که معتقد به مالکیکس

 آنچـه را در ، آزاد دانـستهًت، کـامال مصرف کاال و استفاده از امکانایمقدار و چگونگ
 که اعتقاد بـه یدر حال. دهد  می انجام،ص دهدی تشخی مادیها  وصول به لذتیراستا
ده ین عقیمن بر اٶ انسان م.دینما  میکنترل م وی رفتار انسان را تنظ، نوعت خداوندیمالک

گونـه  هـرن حق ندارد یا؛ بنابراستیت خدطول مالک و دری ت او اعتباریاست که مالک
 یت خدا همخوانیبا اعتقاد به مالکیهوده ر و مصرف بی تبذ،اسراف. دی رفتار نما،بخواهد



 

وزه
آم

 
آنی
 قر
ای
ه

/
ان 
بست
ـ تا

هار 
 ب

١٣
٩۵

 / 
رۀ 
شما

٢٣

٩٠  

مـال از  ؛»...ضعه عند الرجـل ودائـعی المال مال اهللا«: یدفرما  میمام صادق ا.ندارد
 اسـت تـا بـا ه نهـاده و بـه آنـان اجـازه دادیه آن را امانـت نـزد آدمـکِآن خداوند است 

ّ در حـد متوسـط داشـته یبـک بپوشـند، مر معتـدلّاشامند و در حدیورند و ب بخیرو انهیم

 ّحـر( ران مؤمن بازگرداننـدیزاد آن را به فق و ماندی، ازدواج نمایرو انهیت میباشند و با رعا
  .)٨/٣۶۶: ١۴٠٣عاملی، 

  مان به نبوتیا. ١ـ٢ـ٢
: ک.ر( دهـد  مـیرامبران قـرایـ خـود را پی الگـو الهیمن وٶ، انسان مینآ قرهای آموزهدر 

ن آ قـر.کنـد پیـروی مـی آنـان از ی و اقتـصادیاجتماعی،  فردیدر رفتارها  و)٢١ /احزاب
بـون اهللا فـاتبعوىن : دیـفرما  میمیکر ِقـل إن کنـمت  ُ ِ َّ

َ َ ّ َ ُّْ ِ
ُ ْ ُ ْ ُ

ِ ْ ُ
 )؛ اگـر خداونـد را دوسـت)٣١/ آل عمـران 

الهـی را فرستادگان ها   آنو مان دارندیا ای که به انبیکسان. دیی نمایروید از من پیدار می
ها   آنرا برخاسته از معارف خدا دانسته بهها   آن و رفتارالهی را سخن آناندانند گفتار  می
 هـا تـأثیر ی آن بـرایامبران در فرزنـدان، در الگوسـازیـمان به پیت ایتقو. ندینما  میاقتدا

نان یامبر و جانـشیـر پگفتار و رفتـا  دریری بر انسان است که س،ن رویاز ا.  داردییسزا هب
د و سـپس در یـرفتار نماها   آنًرا کامال شناخته و همانندها   آنآن حضرت داشته باشد تا

در هـا را   آنن فرسـتادگان خـدا و نقـشیـها، ا  آنی برایسازیت فرزندان و الگومقام ترب
  .دی سعادت برجسته نمایت بشر به سویهدا

  :دیفرما  میٶمنانر میام
 ّأحـب ویّعـزاء لمـن تعـزی وّسوة لمن تأسـأه یّن فإ فطهرب األیط األّیك بنبّفتأس«

امبر پـاک و یـ بـه پ؛)١۶٠ ۀخطب ،٢/۵٨: ١۴١٢ ،نهج البالغه (» هّی بنبیّ المتأس اهللایلإالعباد 
افتن الگـو یـ کـه بـه دنبـال ی کـسانی است بـرای مناسبید که او الگویطاهر اقتدا کن

ن بنـدگان خـدا یبـال عـزت هـستند و بهتـر که به دنی کسانیهستند و عزت است برا
  . خود قرار دهدی است که او را الگویکس

  مان به روز حسابیا. ٢ـ٢ـ٢
آمـدها ی از دراری خود توجه نمـوده، از بـسیدر رفتارهاحساب  باور به روز یانسان دارا

  : فرمودرسول اکرم .کند  میزیمصارف پره وها  نهی هزیکند و از برخ ی میپوش چشم
  عـاملی،ّحر(» ن أدخله الناری من أبال اهللایتسب المال لم کن ایبال من أی من لم ّ ذرا أبای«
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دسـت ه را از کجا و چگونه بی دهد که مال  نمیتیکس که اهم آن ؛)١١/٣٧٩: ١۴٠٣
  .دیوارد آتش نماچگونه او را دهد که   نمیتیامت اهمیورده است، خداوند در قآ

 زیـ نامـشروع پرهیآمـدهای از دراریاز بـسنمـود، فرد معتقد با الگـوگیری از ایـن ره
امـام . ز حـساس اسـتیـآمـد خـود نینـه کـردن در هزید و نـسبت بـه چگـونگیـنما می

  : فرمودسجاد
ر أن یـ مـن غی آخرتـیاة إلی الحیصل بها فّوأتو یع حوائجی جمی بها علیّشة أتقویمع«

: ک.؛ نیـز ر١۴٩ :١۴١١، هالـصحیفة الـسجادی (» ی فأشـقّی أو تقتر بها علیها فأطغی فیتترفن
اجـاتم یتمـام احت ت کـن کـه در آنی عنایخداوندا به من زندگ ؛)٢/۵۵٣: ١٣٨٨کلینی، 
ن آدر آنکـه  بـیم، یات آخرتم تالش نمـای حتأمین ی آن براۀلیوسه  ب باشد و شدهتأمین

دچـار ی  کمبـود و سـختهنکـه مـرا بـیا ایان کنم ی که طغی ساز مبتالیرو ادهیمرا به ز
  . شومجه به شقاوت مبتالیه در نت کیینما

  ینی دی رفتارها.٣
  گـرددمیتنظها   آنیمبنا رفتار مسلمان بر دی وجود دارد که بایدر اسالم حدود و مقررات

 ین الهـین حدود همان قوانیا. ستیمان کامل برخوردار نی از ایو ،ها  آنتیو بدون رعا
 ینـی دۀیـک جامعـ ی مناسب برایگو الۀدر ارائ. ندا ی اسالمۀجامع حاکم بر رفتار فرد و

ها در مقابـل تمـام اعمـال و  را انسانی زشوند؛گرفته  نظر  درید حدود و مقررات شرعیبا
 آن خواهنـد یگـو پاسـخ ینـد و روزا  مـسئولی اقتصادیرفتار خود از جمله در رفتارها

ن یـت نـسبت بـه اسـتفاده از مواهـب این مـسئولیـ ابارۀدر  مٶمنانریحضرت ام. بود
  :دیفرما ین مجها

 اسـتفاده از ؛)١/١٣٠: ١۴١٢، نهـج البالغـه (» ...حرامها عقاب یحاللها حساب وف یف«
ز موجـب یـنهـا   آنحـالل ن جهان موجـب مجـازات و اسـتفاده ازی حرام ایها نعمت
  .ت استیمسئول

ــ حــالل و حــرام بای اقتــصادیمــوزش رفتارهــاآ از برگرفتــه  ِیتــی تربۀ برنامــءد جــزی
ت مجاز یور فعالغث  حدود ویشرفت اقتصادی پیچنانچه در الگو. باشد ی قرآنهای آموزه
توان انتظار داشت   نمیرد،یمورد غفلت قرار گها   آنده نشده باشد و آموزشی دیاقتصاد
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. نـدی نماین عـدالت زنـدگیل دهند و بـا مـوازی تشکیمانی ایا  جامعه،ندهی فرزندان آکه
ت یـثر در تربٶگر عوامل میاز دها  ی آنز سو این شرعیت موازیو رعا انی مربیرفتار عمل

 مناسـب ی الگـویریـگ الهـی کـه در شـکل یـشۀ بـر اندی مبتنـیرفتارها .فرزندان است
  :دنباش  میلیبه قرار ذی مٶثرند اقتصاد

  یزه الهیانگ. ١ـ٣
، خـدا را  خـودی اقتـصادیدر تمام رفتارها باشد والهی د یش بای انسان در رفتارهاۀزیانگ

 را نیـقـصد او د یـ اسـتفاده نمایتواند از امکانات اقتصاد یانسان م.  باشددر نظر داشته
 ین صورت تمام رفتارهایدر ا . انجام دهدیف خود را به خوبیظاوکه بتواند  داشته باشد

  .ردیگ یاو رنگ عبادت به خود م
ا یـ به خدا قسم ما طالـب دن:ردکد و عرض ی رس به خدمت امام صادقیشخص

 با آن چـه ی دوست دار:امام سؤال فرمود. م به ما ثروت داده شودیم و دوست داریهست
ام برسم و صـله و صـدقه بـدهم و حـج و عمـره  به خود و خانواده: ؟ آن مرد گفتینک

ه ینکـا؛ »ا، هـذا طلـب اآلخـرةیس هـذا طلـب الـدنیلـ«:  آنگاه امام فرمـود.انجام دهم
  .)١٢/١٩: ١۴٠٣ عاملی، ّحر( ن طلب آخرت استیه عکست بلی نیطلبیادن

. های اسالمی و ممنـوع اسـت جا و غیر اصولی بر خالف آموزه از دیگرسو، استفادۀ نابه
ُلوا واشربوا وال تـسرفواُکَو  ۀفی شرۀیآمورد ن در ا مفسرازبرخی 

ِ
ْ ُُ َ َ ََ ْ ُ

 )د و یـبخور( )٣١/ اعـراف
کـردن کنند که اسراف یعنـی هزینـه   نقل میاز امام صادق) بیاشامید ولی اسراف نکنید

 .)٧۶/٣١۴ و ۶٢/١٢٢ :١٩٨٣مجلـسی، (  هرچند انفاق و کمک به فقرا باشد،ر راه خدایدر غ
بـدون رعایـت  اسـتفاده از چیـزی ْدر مورد مفهوم لغوی اسراف نیز گفته شده است که مراد

ل است که خداوند قوم لوط را بـه ین دلیبه هم. )١١۴: ١۴١٢عـسکری، ( باشد میحدود آن 
الرحمان بـن حجـاج در کنـد کـه عبـد  میز نقلی نیاشیع.  استف نمودهیاسراف توص

ًوآت ذا القرىب حقه واملـسکني وابـن الـسبیل وال تبـذر تبـذیرا  ۀیمورد آ ِْ ْ ََ ُْ ِّ َ َ ْ َ َ َِ ِ َّ َْ َ ِ ِ ْ ُ َّ َُ َ ْ َ
ا إخـوان الـشیاطني ٭ ِ ِإن املبـذرین اک ِ َ ََّ َ َّْ ِ ِ

ُ َ َ ِ
ِّ َ ُ ْ

ًواکن الشیطان لربه کفورا ُ َ ِ ِّ ََ ِ ُ ََ ْ َّ َ
 )ز امام صادق ا)٢٧ـ٢۶ /ءسرااحضرت فرمود ال کردم،ٶ س:  
 ِر فهـو مقتـصدیـِل الخی سـبین أنفـق فـمـ وّفهـو مبـذر ِر طاعة اهللای غیا فًئیمن أنفق ش

  .)٧٢/٣٠٢: ١٩٨٣مجلسی، ؛ ٢/٢٨٨: تا بیعیاشی، (
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 یاز به معنی در لغت نریرا تبذی ز؛ز مطابقت داردیر نی تبذیر امام با مفهوم لغوی تعباین
  :دیگو  مین موردی در ایهالل عسکرابو .ز استیک چی یجا هب نااتالف

: ١۴١٢( »ر موضـعهیـ غی فـهتالفـإ: ری المال، والتبذف صری فّتجاوز الحد :سرافاإل«
  .)١١۵ ـ١١۴

َوالـذین   :دیـفرما  میً مثال؛ندک  میوهشک ثروت را نیآور ات قرآن جمعی از آیبعض ِ
َّ َ

َنزون الذهب والفضة َّ ِ
ْ َ ََ َ َّ َ ُ ِ ا ىف سبیل اهللا فبشر بعذاب ألـميیْک ٍ وال ینفقو ِ

َ
ٍ

َ َ ِ ْ
ُ َْ ِّ َ َ ِ ِّ ِ ِ َ ِ َ َ ُ ْ ُ َ )ه طـال و کـ را آنان ؛)٣۴/ توبه

.  وعده بدهک دردناینند به عذابک  نمین را در راه خدا مصرفآنند و ک یره مینقره ذخ
ا َمـ : دیـفرما یً مـثال قـرآن مـ؛وهش شده استکاز سود و ثروت ن زیات نی از آیدر بعض

ُلُکأموا َ ْ ْم وال أوالدمکَ ُ ُ َ ْ ََ َ ربمکْْ ُ بالىت  ُ ِّ َ ُ
ِ
َّ
َ عندنا زلىفِ ْ ُ َ َ ْ ِ )ه کستند ی نیزی هرگز اموال و اوالدتان چ؛)٣٧/ سـبأ

 اسـتفاده از مـال و ،اتیـات و روایـ از آی برخیاز طرف .نندک یکشما را به درگاه ما نزد
ن را  آوشـمارد  ی آن الزم مـی جامعـه و تعـالی بقـایب نمـوده و آن را بـرایثروت را ترغ

 ،)١٣١ /اعــراف: ک.ر(  حــسنة،)٣۶ و ٣٣ / روم؛١٠٠ / اســراء؛٩ /هــود؛ ١٢١/ یوســف: ک.ر( رحمــت
  رزق و)١۵٧ / اعـراف؛ ٨٧ و ۵ ،۴ /مائـده: ک.ر( بـاتی ط،)٢٧٣ و ٢٧٢، ٢١۵ ،١٨٠/ بقره: ک.ر( ریخ

 نقـل  امـام صـادقی ازتـیدر روا. برشمرده اسـت )٢۶ / رعـد؛۵٩ / یونس؛ ۶٠/ بقره: ک.ر(
  :ه در مورد پول فرمودکشده است 

را به جهـت مـصالح ها   آنه خداوند،کن هستند ی خداوند در زمینار و درهم مهرهاید
محمـدی ( ١سـازد ی میشان را عملیها امور و خواستها   آنۀلیداده و به وس خلقش قرار

  .)٩/٢٨۵: ١۴١۶شهری،  ری

 نیجمع باما گردد   احساس مین تعارضآقرات ین دو دسته از آی بیی ابتدایدر نگاه
دادن سـود   و هدف قراریی سودجوۀزیه اسالم با انگکممکن است ن صورت یبه اها  آن

و ایـن بـدان منظـور اسـت کـه  مال یآور جمع تساب سود وکمخالف است نه با اصل ا
  .کننده است نیی انسان تعیت اقتصادی فعالۀزه در شاکلیانگ

 ن اصـل مـورد توجـه باشـد،یـ ای اسـالمۀ جامعـیاقتـصاد ی که در الگویدر صورت
 دهیـ اسـت برچیموجب نابسامانمصرف  ع وید، توزی تولۀدر حوز که ی از عواملیاریبس

                                                                 
  .»ونهم ومطالبهمٶم شی مصلحة لخلقه وبها تستق أرضه، جعلها اهللای فم اهللای خواتیه«. ١
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 ،بنـدد مـیاز جامعـه رخـت بر یزدگـ مـصرف. شـود  مـی شـکوفای و اقتصاد ملـشود می
 ی اقتصادمیجرا از یاریشاهد بسجه یدر نت. ابدی  میکاهش یزندگ یر واقعیغ های نهیهز

 ییمـردم بـه مـصرف کـاالب یـ ترغ،یر واقعـیـ غدهندۀ بیغات فریتبلمانند ی و اجتماع
... و  خـدماتۀ در ارائـیکـار  کـمخـاص اسـت، یسـود افـراد کنندۀ تأمینخاص که 

  .م بودینخواه

  ز از غروریپره. ٢ـ٣
گـذر را ی زودهـا لـذتها   آن نشده وها ب انسانیموجب فردر اسالم، الگوی اقتصادی 

 خـود ییکنند و آن را مقصد نهـا نمی یکند، رشد و کمال تلق یرا تباه مانسان  ۀندی آکه
  .نخواهند دادقرار 

یـاة الـدنیا إال متـاع  : دیـفرما  مـین جهـانیـ ای مـادیها دهیم در مورد پدیقرآن کر ُومـا ا َ َ ََّ
ِ َ َْ ُّ ُ َ ْ َ

ِالغـرور ُ ُ ْ
 )ن یـ ای امکانـات مـادینعی. ستیب نی فرۀیا جز مای دنیو زندگ؛ )١٨۵/ آل عمران
  :دیفرما یه مین آیر ای در تفسیخ طوسیش. عاملی برای فریب انسان استجهان 

برخوردار ها   آناز آورد و ین جهان رو می ای و شهوات و امکانات مادها انسان به لذت
  .)٣/٧١ :١۴٠٩( بت باشدیموجب هالکت و مصها   آنبسا  که چهیشود در صورت یم

شـود انـسان  ی اسـت کـه موجـب مـیهامی ادیگو  میغروررۀ بادرعسکری هالل ابو
 منشأ غرور، غفلت است که در .)٣٨٣ :١۴١٢(  انجام دهد که به حال او مضر استیکار

سـت یـان اوچـه را بـه زپنـدارد و آن ی واقع مـۀت ندارد به منزلیچه را واقع انسان آن،اثر آن
  .کند ی آن حرکت میست و در پبه سود اوکه کند  یگمان م
 آل :ک.ر(سـت ن حالت انسان حالـت توجـه بـه خدای بهتر،ثیدگاه قرآن و احادیاز د
 و ٢/٩١: همـان :ک.ر( شـود  میتی که مانع ارتکاب معص)٢/١٨۶ :١٣٨٨ کلینـی، ؛١٩١ /عمران
ن غفلت در اثـر یا .)٧٩ /اعـراف: ک.ر(  استیحالت غفلت و فراموشها   آننی و بدتر)١۴۵

 یهـا  نعمتۀی نقش خدا در دادن هم و فراموشیماد  ویویر دنوش از حد به امیتوجه ب
 از اصـحاب و بـستگان یکـ ی.دیـآ  مـیوجـوده  خود بیا  نقش واسطهی و فراموشیفرد

ی اری مـال بـس،یمی و شـی به نام قارون کـه بـر اثـر دانـش داروسـازیحضرت موس
ودت ها را از خدا بدان، سهم خـ ن نعمتیکه امورد اعتراض قرار گرفت  ،آورده بودگرد
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َإمن :  او در جواب گفت. اما آن را در راه خدا مصرف کن، هم ببررا َّ َته ِوُا أِ َ ُ ٍعمل ُ
ْ ِعندی ِ ْ ِ 

 میقرآن کر! ام  که نزد من است به دست آوردهی دانشۀلین ثروت را به وسی؛ ا)٧٨/ قصص(
 .بودخودم به دستش آوردم، هنر خودم : دیگو  میداند که  مینی را در ایل غفلت ویدل
  .میشوگرفتارش  ما ۀی است که ممکن است هم بزرگین همان خطایا

 . آن اسـتیها ا و استفاده از نعمتین دنیتوجه به ا  دریرو انهی م،ز از غفلتیراه گر
بـه   را بپوشـد کـه موجـب غـرور او نباشـد وید لباسیات آمده است که انسان بایدر روا
آورد و تنهـا دو هـای خـود را در ام لبـاسد تمـی که عازم مکه است بای انسان،لین دلیهم
مجلـسی، (رد یـخته شود و مورد مغفـرت خداونـد قـرار گی احرام بپوشد تا غرور او رۀجام
٧ :١٩٨٣۶/٣١٢(.  

 خـود در یا نقـش واسـطه  و اویها  نعمتتوجه به خدا و ادیبر  یقرآنهای  آموزهدر 
 انحـراف و موجـب  سبب نجـات ازتوجهن یا. د شده استیکأ تیت اقتصادیزمان فعال

م در وصـف یرکـقرآن . شود ی م خودی انساناالیگاه ویانسان از جا از سقوط یریجلوگ
مـا تتقلـب   :دیفرما یمنان مٶم افون  اء الزاکة  ارة وال بیع عن ذرک اهللا وإقام الصالة وإ ُرجال ال تلھ  ََّ َْ ٌ ٌَ َ َ ًُ ْ َ ُ َ َ

ِ ِ َِ َ ََّ ِ َ ِ َِ َ َ َ ََ َّ ِ ِ
َ ِ ّ ِ

ْ
ِ ْ َ ٌ ْ َ ْ

ِ ِ
ِفیه ا ُلقلوب واألبصارِ َ ْ ََ ْ ُ ُ ُ ْ

 )اد خـدا و یـ آنان را از یستدکه نه تجارت و نه دادو یمردان ؛)٣٧/ نور
ها در  دهیها و د ه دلک یدارد و از روز یات به خود مشغول نمکبرپا داشتن نماز و دادن ز

  :دیفرما یم اکرم امبریپ. هراسند یشود م یرو م و ریآن ز
د، یـح خداونـد بگویس در بـازار تـسبکـ پس هـر  و غفلت است،یبازار محل فراموش

  .)۴/٢٨: تا بی ،متقی هندی( سدینو یش هزار حسنه میخداوند برا

 و یاقتــصادانحرافــات هــا از جملــه  یستگیــاد خداونــد از بــروز و رشــد ناشایــ یآر
ند و انـسان را ک ی میریر محرمات جلوگیاب ساککننده و ارت گمراه ی الگوهایرو دنباله
ش ین شهروندان افزای را در بی و روانیآرامش روح. دهد  می سوقیلهد ات حدویبه رعا

 ه موجب غـرور وک یاز انجام اعمال ند،یه خود را در محضر خدا ببکو مسلمان  دهد یم
  .دینما  میزی شود پرهی ویگمراه غفلت و

 یرا بـه سـوهـا   آنم کـهیی ارائـه نمـایی فرزنـدان خـود الگـویسته است برایپس شا
ی جــز ا یجــهن کــه نتی دروغــید و از طــرح الگوهــایــب نمایــاد خــدا ترغیــت و یــمعنو

  .مییز نمای ندارد پرهی غربیافزون به کشورهای روز و وابستگیزدگ مصرف
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  یرو یانهم. ٣ـ٣
مـورد توجـه قـرار  حی صـحی الگوۀید در ارائ است که بایگر حدود شرعی از دیرو انهیم
 پـاک و یخداونـد روز .ت داشـته باشـندیـ بـدان عناهی روزمرز در زندگیرد و افراد نیگ

. ندیاز آن استفاده نماکه دهد  یدستور م وده ی انسان مباح گردانی خود را برایها نعمت
 یرو ادهیـ بلکه از ز،ز نکردهی را تجویرو ادهی خروج از حد اعتدال و ز،ن حالیدر ع اما

َ کلـوا مـن مثـره إذا أمثـر و  :دیـفرما یم ،نمودهنهی  َ َ َْ ََ َ
ِ ِ ِ ْ ِ ُ ب املـسرفنيُ رفوا إنـه ال  م حـصاده وال  ا حقـه  َآ ِ ِ ِْ ُ ْ ُّ ـ ِ

ُ َُ َُ ْ َُّ ِ
ُ ـْس َ ِ ِ َ َ ََ َ َّ ُ

 
مـزارع  هـا و بـاغ پوشـاک،  از خوراک وی الهیها ه به انواع نعمتین آی در ا.)١۴١/ انعام(
ن حـال خـروج از ی امـا در عـ،ز شـدهی بشر تجـویبراها   آناستفاده از اشاره شده و... و

 یخ طوسـی شـ.ها، همان اعتـدال اسـت ده و مرز جواز استفاده از آنیگرداعتدال ممنوع 
  :سدینو  می مفهوم اسرافبارۀاز نقل اقوال درپس 

: ١۴٠٩(» قتـارإر ویه تقـصّ وضـد.ّفـراط وغلـوإ وهـو ّ الحقّسراف هو مجاوزة حدواإل«
ضد   ویرو ادهیمرز حق است که افراط و ز و ؛ اسراف عبارت از تجاوز از حد)٢٩۶/۴
  .ت استّ و خسین کوتاهآ

انفـاق  نـه کـردن وینکـه انـسان در هزی از ا،یرو انهی بر مدیکأتز ضمن یگر نی دیا هیآ
را آن ده و علـت کـر ی نهـ،شه کنـدیا خست پیو   دست خود را باز بگذارد،ش از حدیب

  .)٢٩ /ءاسرا( د داشتهدنبال خواه  را بیمانین کار پشیکند که ا  میانین بیچن
 در امام صادق.  شده استاشارهن موضوع ی به اًز مفصالین ناومات معصیدر روا

  :دیفرما یمباره ن یا
ُن المال مال اهللاکول... « لبـسوا یا وًلوا قـصدکأیّع، وجوز لهم أن ئِضعه عند الرجل ودای ُ

 مال خداونـد اسـت ْ مال؛)٣٠۴ـ٧۶/٣٠٣ :١٩٨٣مجلسی، ؛ ٢/١٣: تا عیاشی، بی(» ...اًقصد
 ،دیـاجازه داده شده در حد اعتدال از آن استفاده نما عه نهاده شده ویکه نزد انسان ود

  . ...بر اساس اعتدال بخورد و بپوشد و

  .)١۵/٢٠١ :١٩٨٣مجلسی، : ک.ر( ن مضمون وجود داردیز به ای نیگریات فراوان دیروا
  :سپس فرمود  داد وی که نزد حضرت آمده بود چند درهمیری به فقامام صادق

ِاتق «
ّ وال تسرف وال تقتر ولکن بین ذلك قواما إن التبذیر من اإلسرافاهللاَّ ً ُ َ : U، قـال اهللاُ
 َوال ًتبذر تبذیر َ ِ ْ ََ ُْ   .)۶/٢٧: ١۴٠٣عاملی،  ّحر؛ ٢۶/ اسراء(» اِّ
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دار یز بلکه راه ثبات و پایط در امور بپرهیاز افراط و تفر شه کن وی پی الهیتقوا یعنی
 نمـوده ی از موارد اسراف اسـت کـه خداونـد از آن نهـاج هناب است و مصرف یانیراه م
  .است

 ،یژه در امـور اقتـصادیـوه  در تمام امـور بـطیتفر ز از افراط ویپره ت اعتدال ویرعا
  دارد و سرشـت انـسان آن را درکی فطـرأ بلکـه منـش، اسـتینـیک ضرورت دیتنها  نه
ا جامعـه یـواده و اط و اضـمحالل فـرد، خـانط خطر انح،در انحراف از اعتدال. کند می

شـمارد   مـی سـقوط را الزمۀفطرت انسان اجتنـاب از ورود در ورطـ عقل و وجود دارد و
جوانان نگاهشان به بزرگان اعـم از رجـال  سو فرزندان ویگر از د.)٨/٨٠: ١٣٧٢طباطبـایی، (
ی الگـو تلقـهـا  ی آن اسـت کـه بـرایر افـرادین خـود و سـایز والـدین  وی و علمیاسیس
داشـته اهتمـام ن اصـول یـت ایـگران به رعایش از دید بیافراد بااین  ،ن رویاز ا. شوند می

ز در یح آنان نی مثبت دارد، رفتار ناصحها تأثیر  آنحی که رفتار صحگونه همانرا ی ز؛باشند
  .است مٶثر  اسرافینآش فرهنگ ضد قریافزا

  گرانیت حقوق دیرعا. ۴ـ٣
 ت فرزندان و جوانان اسـت وی در تربگر عناصر الزمیگران از دیت حقوق دیتوجه به رعا

  .شگام باشندی پین اصل قرآنیت اید در رعایخود باها   آنانیالبته مرب
رفوا : دیـفرما  میبارهن یم در ایقرآن کر م حـصاده وال  ا حقـه  ُوآ

ِ ُـْس َ َ َِ ِ َ َ ََ ْ َُ َّ ُ
 )حـق  ؛)١۴١/ انعـام

  .دیول بپردازرا در همان روز برداشت محص  خودیگران از محصوالت کشاورزید
  :دیفرما یگران می دیت حقوق مالی اهمبارۀ درمنانٶمر یام

 یر والعـانی بـه األسـّكفـیافة ولیحـسن منـه الـضیصل به القرابة ولی فلً ماالفمن آتاه اهللا«
نهـج  ( »... الحقوق والنوائـب ابتغـاء الثـوابیصبر نفسه علیر والغارم ولیعط منه الفقیول

 آن ۀلید به وسیدهد با ی میکس خداوند به او مال  هر؛)١۴٢ۀ ، خطب٢/٢۵: ١۴١٢ ،هالبالغ
آزاد نموده و از آن   رایری آن اسۀلیوسه برقرار نموده، بکو ین یهمانید، میرحم نماۀ صل

  .دی تحمل نمان حقوق رایت ایرعا ، کسب ثوابیبرا ازمندان بپردازد ویبه فقرا و ن

ابن شعبه حرانی، ( داند یی میگوغ حقوق را موجب مبتال شدن به درو ترکْز حضرتین
١٣۶٣: ٣۶٠(.  
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   تعیین آنأبر اساس منشانواع حقوق . ۴
 مشخص شده است ین شرعیقوان  در آنزانیمو حق ا اصل ضرورت یکه آ اساسن یابر 
  .قسم از حق وجود دارددو ن به خود شخص واگذار شده است، آن ییا تعی

  معینحقوق  .١ـ۴
ط آن مـشخص شـده یاست که مقدار، حدود و شـرا یزی از انواع حقوق واجب چیکی

 ین همـان حقـوقیـا. )١۴/ اعلـی: ک.ر(  و زکات فطره)۴١ /انفال: ک.ر(  مانند خمس؛است
 ءن حقـوق جـزیپرداخت ا.  الزم است،باشندمعین ط ی شرای که دارایاست که بر افراد

ه از لـوازم اسـالم روز جزا، بلک مان به خدا ویتنها از لوازم ا نه احکام مسلم اسالم است و
 بـا امـام صـادق .گـردد  مـی محـسوبی اسالمۀت در جامعی از عضویخورداربر و

  :دیفرما  مین مطلبیاشاره به ا
اة کـ الزی بأدائهـا وهـّحمدون إال یضة الیاء فری أموال األغنی فرض للفقراء فUّإن اهللا«
خداوند در اموال ؛ )۴٩٩ ـ٣/۴٩٨: ١٣٨٨ کلینی،(» نیوا مسلمّها سمِهم وبءها حقنوا دماِب

ن زکات یا .سته نخواهند بودی آن شای قرار داده که جز به ادای فقرا حقیثروتمندان برا
  .شوند یده میکند و مسلمان نام  میداین جانشان حرمت پآ پرداخت ۀلیوسه است که ب

  عمومی حقوق .٢ـ۴
 ۀبر عهد قوام نیزحقوق دیگری مانند حق همسایه، فقرا و ا به جز حقوق واجبی که بیان شد،

 یهـا یژگیان وی معارج که به بۀ سور٣۵ تا ٢٢ات یآضمن  م دریقرآن کر. باشد  میانسان
ْوالـذین ىف أمـواهلم   :دیـفرما یم ن موضوع اشاره کرده،یپردازد به ا یسته میشا من وٶافراد م ِ ِ َ ْ َ ِ َ ِ

َّ َ
ٌحق معلوم ُ ْ َ ٌّ َ ) اند قرار داده مشخص یّه در اموالشان حقکو همانان ؛ )٢۴/معارج.  

 ،)١٠/١٢۴: ١۴١۵طبرسـی، ( انـد ر نمـودهیتفـس را بـه زکـات ن آنا از مفسریگرچه برخ
ر از صدقات ی غیزین حق را چیات وارده از معصومان، منظور از ای با الهام از روایبعض

ا اعم از ی )١٧/٨٣: تا بی مکارم شیرازی، ؛۵/٢٢٧: ١۴١٠ ؛ همو،٢/٣۵٢ :١٣٧۶فیض کاشانی، ( واجب
ر یـنکه منظور غی اثبات ایعالمه برا. اند  برشمرده)١/٢٢٠: ١۴٠۵راوندی، ( ر آنیغ اجب وو

نـه ی کـه زکـات در مدی در حـال، اسـتیه مکین آی ا:دیفرما  میاز زکات واجب است،
  .)٢/١۵٢: ١۴١۴ی، ّحل( ع شدیتشر
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  حق انواع حقوق بر اساس ذی. ۵
صاحب حـق نکه یا با توجه به ،میحقوق معین و یا عموگر، خواه از ی دیگاه از نظرحق
 بـه طـور کـهاسـت  یاقسام ی دارا، الزم استیکس آن بر چه تی است و رعایکسچه 

  .شود یمخالصه به آن اشاره 

  حق خداوند بر انسان .١ـ۵
 دهنـده شرپـرو ،)٢٠/ روم؛ ١٨٩/ اعـراف؛ ٧٧/ ءنـسا؛ ٢١/ بقره: ک.ر( نندهیخداوند به عنوان آفر

ــ؛ ۴٩ /آل عمــران: ک.ر( ــد یروز و )١٣۴/ امانع ــسانۀدهن ــره: ک.ر(  ان ــران؛ ١٩۶/ بق  ،)٧٣/ آل عم
توجـه  .کوشا باشدها   آنیمن الزم است در اداٶ بر گردن انسان دارد که انسان میحقوق
  واالیگـاهی از جایمـانی اۀک جامعـیـدر  مان است وی اهای ن نشانهیاول ن حقوق ازیبه ا

، توجه به حفـظ و پرداخـت  به جوانانیتصاد اقی الگوۀارائن در یبرابنا. برخوردار است
 جامعه کـه یاساس اصل ده گرفتن آن،یرا در صورت نادی ز؛ک ضرورت استین حق یا

 جامعـه دچـار ح امـور دریان صـحیـجرشـود و  یدار م  است، خدشهی هستأرابطه با منش
شـود در  یر مـیـ تعبی از آن به حدود الهینین حق که در متون دیا. ب خواهد گشتیآس
  .ابدی ی می مختلف تجلیها نهیزم

  تیحاکم  وملتحق متقابل . ٢ـ۵
 آحاد ملت . دارد و دولت ملزم به حفظ و اعمال آن استی بر دولت خود حقوقیهر ملت

ل یط تـشکیشـرا نیف از اولین وظایت ایرعا دارند و یفی جامعه وظای در مقابل رهبرزین
ت ی امنتأمین ظور خدمت به مردم و به منً اساساها دولت.  استی جامعه با نظام ادارکی

حقـوق بـارۀ در  مٶمنـانریـحـضرت ام  لـذا؛ندیآ ید میاز مردم پدیرفع ن در جامعه و
  :دیفرما یعکس مرخودش بر مردم و ب

ز ی شما نی وضع نموده و برایخداوند بر شما حقوق م،ی امر شماّینکه من ولیخاطر اه ب
  .)١٩٩ ـ٢/١٩٨: ١۴١٢: هالغالب نهج (  همانند حق من قرار داده استیحقوق

ت یرا رعایز ؛ استی ضرور جامعهی برای اقتصادی الگوۀحقوق در ارائ نیاتوجه به 
 است کـه خـود عامـل ی و اقتصادی اجتماعیامنیجاد نااز ا، عامل پیشگیری ن حقوقیا



 

وزه
آم

 
آنی
 قر
ای
ه

/
ان 
بست
ـ تا

هار 
 ب

١٣
٩۵

 / 
رۀ 
شما

٢٣

١٠٠  

 وسـاالری  مـردمنـه شـدن ی خـود موجـب نهادۀز به نوبین نیا.  جامعه استۀ و توسعرشد
هـم در که  الزم است یتیان امور تربین رو بر متصدیاز ا. استی تمدنه بقاۀکنند نیتضم
 ۀنی را که خود در زمیارذگتأثیر یت، الگوهای آموزش و تربۀ عمل و هم در صحنۀصحن

از ایـن طریـق . شوند، برای افراد جامعه ارائه نماینـد رعایت حقوق متقابل، شاخص تلقی می
  . آن را شاهد بودیی جامعه و شکوفای اقتصادزی و نیاسی، سیفرهنگۀ توان توسع می

   در اسالم حقوقتیرعاآثار .   ۶
گـذارد کـه از  ی مـی جـار بـی به هنگام آن آثـار مثبتـِپرداخت گران ویتوجه به حقوق د

  .استه ۀ بقا و استمرار تمدنکنند نیتضم و موجب تکامل فرد و جامعه یجهات مختلف

  افزایش رشد معنوی. ١ـ ۶
قـرآن  .کنـد ی انـسان کمـک مـیشود و به رشـد معنـو یتباط با خدا مش اریموجب افزا

َإال املــصلني ات یــآدر م یکــر ِّ َ ُ ْ َّ
َ الــذین   صــال دائمــون٭ِ ُ ِ َ ْ ِ ِ

َ َ َ َ ْ ُ َ ِ
ٌ والــذین ىف أمــواهلم حــق معلــوم٭َّ ُ ْ َ ٌّْ َ ْ ِ ِ َ َ

ِ َ ِ
َّ ِ للــسائل ٭َ ِ َّ ِ

ِواحملروم ُ َْ ْ َ
پا داشتن ه مان به روز جزا و بیار اگران را در کنی حقوق دی ادا،)٢۶ــ٢٢/ معارج( ١

 ، حقـوقتیـرعاز یـ نیات اسـالمیـدگاه روایـاز د .شمارد ی آنان برمیها یژگی از و،نماز
  .)۴/۴٢ :١٣٨٨ کلینی،؛ ۴/٣۶٠: ١۴٠۴همو، ؛ ١٢۵: ١٣۶٢صدوق، ( مان استیقت ای از حقیجزئ

  تضعیف رذایل اخالقی. ٢ـ ۶
ت یـرعا ظن به خداوند اسـت کـه ءسو وترس از فقر ، ایدندوستی  ،عوامل بخل  ازیکی

ها   آنۀشیر، یر مالیا غی ی و خواه حقوق مالیا معنوی ی خواه حقوق ماد،گرانیحقوق د
 بارۀ درامبر اکرمی که پیتیاز روا .ابدی یجه بخل هم کاهش میخشکاند و در نت یرا م
سه فأولئك  ا  ۀفی شرۀیآ ق   ُومن  ْملفِ ُُ ْ ُ ُ َُ ِ

َ ْ ََ ِ ِ ْ َ َّ َ ُ ْ شود  ین برداشت میان فرمود چنی ب)٩/ حشر( ٢َونَ
را بـه صـفت بخـل هـا   آن خداوند،کردند ی مامتناعنکه قوم لوط از انفاق یکه به خاطر ا
  :نقل شده که فرمود صادقاز امام . )٧/٣٠: ١۴٠٨ ، طبرسینوری( مبتال نمود

                                                                 
 معلـوم یه در اموالشان حقـکنند و همانان ک ی میداریه بر نمازشان پاک یسانکهمان  ؛ر از نمازگزارانیغ. ١

  .ه روز جزا را باور دارندک یسانکحروم و  سائل و میاست برا
  .ندا ه رستگارانکند ا شانی ا،دنت نفس خود مصون مانّ از خسکسانی کهو . ٢
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  .)۶/٧: ١۴٠٣ عاملی، ّحر( دی است که در راه حق انفاق نمایکسن آ  سخاوتمندانسان

  :دیفرما  میهآیر ی در تفسیخ طوسین اساس شیبر ا
طوسـی، (نـد ا رسـتگارانها   آنندا  در امانالهی حقوق ی که از بخل خود در ادایکسان
١۴١٠/٢ :٠٩۴(.  

 :دیـفرما ی مـبارهن یم در ایقرآن کر. شود  می در آخرتریخموجب همچنین انفاق، 
 ْالــذین ینفقــون أمــواهلم ُ َ َ ْ َ َ ُ ِ ْ ُ َ ِ

نَّ ز َ باللیــل والنھــار ســرا وعالنیــة فلھــم أجــر عنــد ر وال خــوف علــ وال   ُ ََ ــ ْ َ ْ ُْ َ َ َُ َ ْ َ َْ ْ
ِ
ْ َ َ ََّ ٌَ ْ َ َْ ْ ِ

ِّ َ َ ْ َِّ ُ ًَّ ُ ًَ ِ َ ِ ِ ِ ِ 
نند، پاداش ک یارا انفاق مکه اموال خود را شب و روز و نهان و آشک یسانک؛ )٢٧۴/ بقره(

ن ی بـر آنـان اسـت و نـه انـدوهگیمـینـه ب آنان خواهد بود و یآنان نزد پروردگارشان برا
د کـه نکن ی نقل مامبری از پیتیه رواین آیمحدثان در مورد نزول ا مفسران و. شوند یم

 :١۴١٠؛ کـوفی، ٢/٢٨٨: ١۴٠۴ همـو،؛  ١/۶٧: ١٩٨۴صدوق، (  نازل شده استیدر مورد عل
ن الگـو یوان بهتـرتواند به عنـ ی م،ان استیر پارسایام  او که مظهر تقوا وًعتای پس طب.)٧٣

  .مطرح گردد یدر امور اقتصاد

  افزایش سرمایه با انفاق کردن. ٣ـ ۶
 کننده  پرداختۀسرمایش ینش، موجب افزای در عالم آفریگذارتأثیرانفاقات و صدقات با 

ِمثل الذین ینفقون أمواهلم ىف سبیل اهللا   :دیفرما یمباره ن یقرآن در ا .گردد می ِّ ِ ِ َ ِ ْ ُ َ َ ْ ََ َ ُ ْ ُ َ ِ
َّ ُ تت سبع َ َکمثل حبة أ ْ ََّ ْ َ َ ْ َ ٍ َ ِ

َ َ َ
اء واهللا واســع علــمي ــاعف ملــن  ٌســنابل ىف کــل ســنبلة مئــة حبــة واهللا  ِ َِ ٌ ِ َ ُ َ ُ َّ ُّ ــَش َ ْ َ ُ ِ َ ُ ٍَ ٍَّ َُ ُ ِ َ ْ َُ َِّ َُ

ِ ِ )َ؛ مثــل )٢۶١/ بقــره  ]صــدقات[َ
ه هفت خوشه ک است یا نند همانند دانهک یه اموال خود را در راه خدا انفاق مک یسانک
 ]آن را[ه بخواهـد کـس ک هر ی صد دانه باشد و خداوند برایا  در هر خوشههکاند یبرو

قـت در ین حقیـا .)٢٧٢ و ٢۴۵ /هبقر: ک.ر(شگر داناست یند و خداوند گشاک یچند برابر م
: ١٣٧٢ ،یی طباطبـا؛١٧٩ ــ١/١٧٨: ١۴٢١، مازندرانی؛ ۴/۴٢: ١٣٨٨کلینی، (  استهشد انیبات یروا
٢/٣٩٩(.  

  یگرکدیبه مٶمنان ک شدن دل ینزد. ۴ـ ۶
افـراد  وثروتمنـدان مورد توجـه دولتمـردان، که کنند  یاحساس محق مست و ازمندیافراد ن

جه احساس وجـود ی در نت.شود  می تالشمشکالت آناندر راه حل نفوذند و بامتمکن و 
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 ابـدی  مـیر طبقات جامعه کاهشیا سا یت ویا دولتمرد و رعین توانمند و ناتوان ی بشکاف
ن نگاه که کمک ی که با اعتقاد و با ای ثروتمندیاز طرف. شود ی میمیصمها  آن ۀرابط و
ن کـار خرسـند ی است از انجام ای اخروۀری او و ذخیازمندان موجب برکت برای به نیو

؛ دارد یرا دوسـت مـهـا   آنند ویب ی خود مۀندی آیاست و مستمندان را عامل سعادت برا
  :دیفرما یکه قرآن م چنان

 آنچـه انفـاق یننـد، سـپس در پـک یامـوال خـود را در راه خـدا انفـاق مـه کـ یسانک
ــد، منــت و آزار ردهکــ ــان برا ی روا نمــیّان ــاداش آن ــد، پ ــدارن ــزد پروردگارشــان ی شان ن

  .)٢۶٢ /بقره( شوند ین نمیست و اندوهگی بر آنان نیمی است و ب]محفوظ[

  کاهش جرایم. ۵ـ ۶
ل یـ از قبیم اجتمـاعی بـه جـرازدن دسـتاز درمانـدگان که شود  یموجب مت حق یرعا

 شیافـزا  خـودۀ آن بـه نوبـۀجـینت. ندیز نمایپرهدهد،  ید رخ میاز شدیسرقت که در اثر ن
  :دیفرما ی م مٶمنانریحضرت ام.  استیت اجتماعیامن

 اموال خود را ، دادن زکاتۀلیوسه  ب؛)۴/۶ :١۴٠٣ عاملی، ّحر(» اةکِم بالزکموالأ ّحصنوا«
  .دیمحافظت کن

ة  ۀفی شرۀیآر ین در تفسامفسر قوا ىف سبیل اهللا وال تلقوا بأیدیمکْ إىل ا ِوأ ُلتھلَک ْ َ ََّ َ
ِ

ُ
ِ ْ َ ِ

ُ ُْ ُ َ ِ ّ ِ ِ َ ِ ِ
َ


 )١٩۵/ بقـره( ١

اسـت در ممکـن ،  جهاد نـازل شـدهبارۀه درین آیکنند که گرچه ا ین نکته اشاره میبه ا
 ۀن اصل رابطیا.  آن باشدیامدهایهشدار جامعه نسبت به پ  ویک اصل کلیم یمقام ترس

 ممکن است از این. )٢/٣٧: تا بی ،مکارم شیرازی( است یت اجتماعی امنین انفاق با برقراریب
ت یـ از رعایا م و انفاق را به عنوان نمونهییز برداشت نمایت حقوق را نیت رعایه عمومآی

  :فرماید  میوشمارد  بیش از این برمیت حقوق را خ اثر پرداامام صادق.  حقوق بدانیم
َّولو أن الناس أدوا ز... « افتقروا  ّوإن الناس ما.. .اًا محتاجًری مسلم فقیقِهم ما باة أموالکّ
ِ بذنوب األغنّإال عروا جاعوا وال احتاجوا وال وال اگـر مـردم  ؛)٢/٧: ١۴٠۴صـدوق، (» اءیِ
مانـد و بـه سـبب آنچـه  یازمنـد نمـی نیچ مسلمانیپرداختند، ه یات اموال خود را مکز

 گرسـنه و ،ازمندی ن،ری مردم، فق وشد یاز مین یرده است بک او واجب یبرا Uخداوند
  . مگر به سبب گناهان ثروتمندان،دندش نبرهنه

                                                                 
  .دینکفیت مکخود به هال د و خود را با دستینکو در راه خدا انفاق . ١
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 تیـحقـوق آنـان رعاکـه نـد ی از اقشار ملت احـساس نمای است که اگر برخطبیعی
ۀ  قدرتمند، متمکن و ثروتمنـد از همـیا  داشته باشند که عدهین احساسیشود و چن نمی
وردن سـهم آ بـه دسـت یبـراکـه ، ممکن است به خود حق دهنـد نات برخوردارندامکا

 بـه مـرور زمـان ین احـساسیگسترش چنـ. زنندب ی اجتماعیها یخود دست به ناهنجار
را هـا   خـود اسـتحکام تمـدنۀ است و به نوبی و اجتماعی اقتصادیامنیش ناموجب افزا

  .دهد  میکاهش

  رشد و توسعۀ جامعه.  ۶ـ ۶
اگـر  شـود و یمن آ یر تکاملیس آن و یغنا توسعه و ،رشد جامعهموجب  ،قت حقویرعا
 و بنـدد ی، فقر از جامعه رخت برمندیواجب را ادا نما فقط حقوق ی جامعه حتافراد ۀهم

  :دیفرما ی مبارهن ی در اامام صادق. ردیگ  می آن رایرشد و تکامل جا
 را ی اگـر مـردم حقـوق؛)٢/۶: همان(» ریخِن بیشئا عاووا حقوقهم لکانّدأ الناس ّنأولو «

  .ندی نمایند زندگستتوان ی میبه خوبنمودند،  میادا است ه  آنۀفیکه وظ

ــوال ــه معم ــوقهماوّدأ« از ًگرچ ــال» حق ــوق م ــتی  پرداخــت حق ــیبرداش ــو  م   ،دش
ت انـواع یـت رعایـتـوان عموم مـی» ریـن بخیعائـش«ت بـه یژه با عنایوه رسد ب  میبه نظر

 ی در تمـام ابعـاد زنـدگیر و خـوبیـز تحقـق خیـ آن را نۀجـی نتوق را برداشت نمود وقح
  .دانست

  رشد فعالیت اقتصادی. ٧ـ ۶
گذاری و فعالیـت اقتـصادی در بـین مـردم، فـراهم کـردن   سرمایهۀموجب تقویت انگیز
گذاری و نیز تدوین قوانین مناسب و تـأمین امنیـت الزم بـرای  سرمایه امکانات تولیدی و

 رشـد اقتـصادی کـشور اسـت ۀمحرکـتـور گذاری را کـه مو سرمایه شود و میدار  سرمایه
سایر مظاهر پیشرفت و تمدن  ها، مدارس، مساجد و  راه،در این صورت .دهد می فزایشا

 ِ مستقیم آن نیز تأمین امنیت فرهنگی، اجتمـاعی و اقتـصادیۀ که نتیجیابد توسعه مینیز 
رعایت مندان و نیاز تأمین نیازبا  مگر ،شود نمی مهم حاصل  این.بیشتر برای جامعه است

  .حقوق یکایک افراد جامعه
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  گیری نتیجه
ت یـاز اهم  فرزنـدانیت اقتـصادیدر تربژه یوه ب و در تمام ابعاد آنت ینقش الگو در ترب

ر عوامـل یا و ثروتمند، در کنار سـایتوانا، پو ،ینی دۀک جامعیدر .  برخوردار استییباال
 و وندت شیترب ارائه گردد تا مردم با الهام از آن یحیصح ی اقتصادید الگویبا ازیمورد ن

 در یعوامـل مختلفـ. ردیـ نظر قرار گّمدمصرف  ع وید، توزی تولۀ در حوزیزیر در برنامه
دو محـور  . اسـتیعوامـل اعتقـادهـا   آنۀن الگو مؤثر است که از جملـی ایریگ شکل

ت افـراد، یـن رو در تربیـز ا ا.ن اسـتیآفـر  مناسب نقشی الگوۀباورها و رفتارها در ارائ
 سـو و کیـنگرش انسان به جهان و امکانات آن از   وبینی جهان، ی عمومیگاهآسطح 
 توجـه بـه چنـد .ردیت قرار گیم و تربید اساس تعلیگر بای دییاز سوها  ی آن رفتاریالگو

توانـد  ها مـی  آنده گرفتنی است و نادین الگو ضروریم ای در ترسینیمحور از مقررات د
اعتقادات و حقوق حـاکم بـر جامعـه و شده   مطرحین الگوی بیگناهجب فقدان هممو

 در یرو انـهیز از غـرور، میـپره ،ی الهـۀزی انگ:ند ازا  عبارتیاتی حین محورهایا. گردد
 دارد و موجب ی استحکام تمدن انسانایبرزیادی گران که آثار یت حقوق دیرعا و رفتار

از  . اسـتی و اقتـصادیاسـی سۀت و توسـعی امنتأمین جامعه، یرشد و تعال استمرار آن و
 کنـد شـدن توسـعه و تکامـل همچون ییامدهایپها   آنک از ی به هریتوجه یسو، بیگرد

 نقـش والـدین ،در این میان.  استالهی از رحمت ی دارد و موجب دوریجامعه را در پ
ان در دیگـر بـیش ازآنـان در تربیت فرزندان از سایر نهادهای متکفل آن بیـشتر اسـت و 

  .ی قرآنی مسئولیت دارندها آموزهتوجه دادن فرزندان به 
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  ١٣٩۵ بستان بهار ـ تا،٢٣ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسالم ،قرآنی یها آموزه

  
  

  در قرآن کریم» مجنون«شناسی واژۀ معنا
    ١حسینی محمود طیبسید  
    ٢نسب حامد شریفی  

  دهکیچ
بـه دفعـات » ةّبه جن«و واژگان نزدیک به آن مانند » مجنون« واژۀ ،در قرآن کریم

ًدر گفتار منکران نبوت در اعصار مختلف تاریخ انعکاس یافته است که عموما به 

های مختلف دارای  حالی که این واژه در سیاق  در،رجمه شده استت» دیوانگی«
ای ایـن واژه و  این نوشـتار بـا معناشناسـی ریـشه. باشد معانی متعدد و مختلفی می

رسد که بر خالف تصور رایج که  بررسی کالم لغویان و مفسران به این مطلب می
 شخـصی اسـت کـه پندارند، معنای حقیقی آن، می» دیوانگی«معنای این واژه را 

 ایـن نتیجـه ،از رهگذر معناشناسی توصیفی آیات قرآن .جن بر او سلطه یافته باشد
هـای متعـدد در سـه معنـای  در قـرآن در سـیاق» مجنـون«به دست آمده که واژۀ 

شـاعر تحـت سـیطرۀ «و » ساحر تحت سـیطرۀ جـن«، »دیوانۀ تحت سیطرۀ جن«
بودن بـه حـضرت نـوح از جانـب » مجنون«به کار رفته است که ایراد اتهام » جن

                                                                 
 ١٠/١٠/١٣٩۴: رشیخ پذیتار ـ ١۵/۶/١٣٩٣: افتیخ دریتار.  
  .(tayyebhoseini@rihu.ac.ir) شگاهدان و حوزه پژوهشگاه اریدانش. ١
  .(h.sharifinasab@ut.ac.ir)) نویسندۀ مسئول (دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران. ٢



 

وزه
آم

 
آنی
 قر
ای
ه

/
ان 
بست
ـ تا

هار 
 ب

١٣
٩۵

 / 
رۀ 
شما

٢٣

١٠٨  

از جانب فرعون نسبت به حضرت قومش در معنای اول به کار رفته و همین اتهام 
 در N در معنای دوم، و از جانب مشرکان مکه نسبت به پیـامبر اسـالمuموسی

  .معنای سوم استعمال شده است
زده، قرآن، ساحر، شاعر، تحت سـیطرۀ  معناشناسی مجنون، جن :یدیلکواژگان 

  .نج
  طرح مسئله

 داشته باز آن مثلتردید لسان فصیح و بلیغ قرآن که مشرکان عصر نزول را از هماوردی  بی
 حال جای ایـن . استنبوده انکار قابل نزول عصر در ،است داده ّتحقق را قرآن اعجاز و
آمیز، پیـامبر را بـه مـشرکان بـا شـنیدن ایـن آیـات اعجـازشود  ال است که چگونه میٶس
دهنـد؟ یـا   را انجام مـیهالعاد ند که امور خارقا دن متهم کنند؟ آیا دیوانگانبو» مجنون«

ًاند این اتهام صرفا به خـاطر محتـوای کـالم قـرآن بـوده اسـت کـه  که برخی گفته چنان

کرد؟ بدین معنا که  خواند و خدایان متعدد را انکار می د عموم مشرکان را مردود مییعقا
آمیـز  زی قرآن، این کالم را به خاطر محتـوایش جنـونمشرکان بدون لحاظ ساختار اعجا

 زیـن قومـشان جانـب از ایـانب ریسا بهی زن اتهام به نسبت الٶس نیا نیهمچن وخواندند  می
 ادعـا یموسـ حـضرتۀ معجـزۀ مـشاهد بـا فرعـون چگونه ،مثالرای ب؛ است مطرح

 العـاده خـارق مرا و معجزه تواند یم وانهید مگر مجنون؟ یا است ساحر ای یو که کند یم
  دهد؟ انجام سحر یا

 نیهمچنـ و بوده چه اسالم امبریپ به اتهام نیا از مشرکان مراد نکهیای بررسی برا
 ،طـرف یک از ،است بودهی زیچ چه گفتار نیا از خیتار طول در نبوت منکران مقصود

  ،گــرید طــرف از و میابیــدر را واژه نیــای قــیحقی معنــا تــا میازمنــدین لغــتی بررســ بــه
 نیای استعمال مراد وی اقیسی معنا تا میمحتاج واژه نیا استعمال عصر فرهنگی بررس هب

ی ریـگ یپـی اصل بخش دو در نوشتار نیا مباحث ،اساس نیهم بر. میکن کشف را واژه
 پرداختـه »مجنـون «ۀواژی قـیحقی معنـا و شهیـری بررسـ بـه اول بخـش در که شود یم
 قـراری بررس مورد متعددی ها اقیس در آنی فیتوصی معناشناس دوم، بخش در و شود یم
  .ردیگ یم
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  لغت در »مجنون«ۀ واژی بررس. ١
ی ابیـارز ان،یـلغو دگاهیدی بررس بر عالوه »مجنون«ۀ واژی قیحقی معنا بهی ابیدستی برا
 و نقـل بر عالوه بخش نیا در ،جهت نیهم به واست  تیاهمی دارا زین مفسران دگاهید

 پرداخته زین آنی ابیارز و لهئمس نیا در مفسران دگاهید طرح هب لغت، اهل دگاهیدی ابیارز
  .شود یم

  انیلغو دگاهید. ١ـ١
 پوشـش و سـتر یمعنـا بـه را آن و کـرده ذکر »ن ن ج «را »مجنون«ی اصلۀ ماد انیلغو

 راغــب ؛١/۴٢٢: ١۴٠۴ ِفــارس، ابــن ؛۵/٢٠٩٣: تــا یبــ ،یجــوهر ؛۶/٢٠: ١۴١٠ ،یدیــفراه( انــد دانــسته
 در را پوشــش و ســتری معنــا جــهینت در و )١٣/٩٢: ١۴١۴ منظــور، ابــن ؛٢٠۴ :١۴١٢ ،اصــفهانی
 حیتـصر آن بـه راغـب و فـارس ابن چنانکه ؛دانند یمی جار شه،یر نیا از مشتق کلمات
 کـه انـد گفتـه مثـال رایبـ ،)٢٠٣: ١۴١٢ ، اصـفهانیراغـب ؛١/۴٢١: ١۴٠۴ ِفـارس، ابن( اند کرده
 از را» نیَجنـ «و اسـت پنهـان نهیسـ ۀقفـس در هک ندیگو یم »َجنان« قلب به جهت نیبد

 انـد کـرده ذکر آنان اکثر ًمثال یا و اند دهینام» نیجن «است، پنهان مادر رحم در که آنجا
 یـا هـا انـسان از ها آن بودنی مخف و مستور ،»ِجن «عنوان به انیّجن شدن دهینام علت که

 ؛١/۴٢٢: ١۴٠۴ ِفـارس، ابـن ؛۵/٢٠٩٣: تـا یبـ ،یجوهر ؛۶/٢٠: ١۴١٠ ،یدیفراه( است بوده حواس
  .)١٣/٩٢: ١۴١۴ منظور، ابن ؛٢٠۴: ١۴١٢ ، اصفهانیراغب

ّجـن«ست که لفـظ  اتوجه به این نکته ضروری هـم بـه معنـای مـصدری بـه کـار » ِ
ُّجن«رود مانند  می اد، ّ؛ صـاحب بـن عبـ١/٩٢: تـا ابـن دریـد، بـی(به معنای ظلمـت شـب »  اللیلِ

 و هم بـه معنـای )١٨/١١٣: ١۴١۴زبیـدی، حسینی واسطی ؛ ٧/٢١٢ :تا ؛ ابن سیده، بی۶/۴١٠: ١۴١۴
ن واإلنسَی یان مانند ّاسم جمع برای جن ِا معشر ا ْ ِ

ْ َ ِّ ِ
ْ َ َ ْ َ )ّجن«واژۀ . )١٣٠/ انعام طور کـه  همان» ِ

؛ ١١٩ /هـود: ک.ر(مطرح شده است » إنس«در قرآن مکرر به عنوان اسم جمع و در مقابل 
: تـا درید، بی ابن(اند  دانسته» انس«، لغویان نیز آن را مقابل )۶ /س؛ نا١۵٨ /؛ صافات١٣ /سجده

حـسینی واسـطی ؛ ١٣/٩۵: ١۴١۴منظـور،  ؛ ابن٧/٢١۴: تا سیده، بی ؛ ابن۵/٢٠٩٣: تا ؛ جوهری، بی١/٩٢
ّجن« اما برخی مانند عالمه مصطفوی .)۶/٢٢٩: ١٣٧۵؛ طریحـی، ١٨/١١۵: ١۴١۴زبیدی،  را » ِ

  .)٧/١۵۶: ١٣۶٨(اند  اسم جنس معرفی کرده
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ّجن «اما ّجـن«ای ماننـد ابـن دریـد و جـوهری آن را متـرادف  ، عـده»ةِ بـه معنـای » ِ
 و برخـی ماننـد )۵/٢٠٩۴: تا ؛ جوهری، بی٩٣ـ١/٩٢: تا ابن درید، بی(اند  یان دانستهّگروهی از جن

 .)٢٠۴: ١۴١٢،  اصـفهانیراغـب(انـد  تعریف کـرده» ّ الجنةجماع«راغب اصفهانی آن را به 
ّجـن«ای نیز مانند خلیل و ازهـری آن را جمـع  هعد ؛ ۶/٢٠: ١۴١٠فراهیـدی، (انـد  هدانـست» ِ

ّجن( البته این واژه .)١٠/٢۶۵: تـا ازهری، بی َّجـن«به عنوان مصدر بـرای ) ةِ یعنـی متـرادف » ُ
اد، ّ؛ صـاحب بـن عبـ١٠/٢۶۶: تا ؛ ازهری، بی۶/٢١: ١۴١٠فراهیدی، (شود  نیز استعمال می» جنون«

  .)٢٠۴: ١۴١٢،  اصفهانی؛ راغب١/۴٢٢: ١۴٠۴ِ؛ ابن فارس، ۵/٢٠٩۴: تا ؛ جوهری، بی۶/۴٠٩: ١۴١۴
ّجن«بنابراین  رود و هـم بـه معنـای مـصدر،  هم به معنای اسـم جمـع بـه کـار مـی» ِ

ّجن«که  همچنان ّجن«نیز به معنای اسم جمع و مصدر » ةِ  ۀواژ .رود هر دو به کـار مـی» ُ
َّجـن «فعل از مفعول اسم زین »مجنون« : تـا یبـ ،یازهـر ؛۶/٢١: ١۴١٠ ،یدیـفراه( باشـد یمـ »ُ
 انـد کـرده حیتصری برخ که چنان و )٧/٢١۵: تا یب ده،یس ابن ؛۵/٢٠٩٣: تا یب ،یجوهر ؛١٠/٢۶٩
 منظور، ابن ؛٢/٩۶۴: تا یب ،یریحم ؛٧/٢١۵: تا یب ده،یس ابن( است ضابطه خالف بر وی اسیق ریغ

َّجن «که چرا ،)١٣/٩۶: ١۴١۴  یـا شـدن مجهـولی بـرا ،طبـع بـه کـه باشد یم زمال فعل »َ
 حرف بدون »مجنون «کهی حال در باشد یم ّجار حرفنیاز به  آن از مفعول اسم ساختن
 کـه اسـتآن  واژه نیا ندادن شرح در انیلغوی برخ عبارت ظاهر .شود یم استعمال ّجار
: ١۴١٠ ،یدیـاهفر( انـد کـردهی تلقـ ّمـسلم آنی بـرا را» یوانگید «و »جنون«ی معنا همان

: ١۴١۴ منظـور، ابـن ؛٧/٢١۵: تـا یبـ ده،یس ابن ؛۵/٢٠٩٣: تا یب ،یجوهر ؛١٠/٢۶٩: تا یب ،یازهر ؛٢١/۶
 ،)١٨/١١۵: ١۴١۴ ،یدیـزبحسینی واسـطی  ؛۴/١٩۶: تا یب ،یفیروزآباد ؛٢/١١٢: ١۴١۴ فیومی، ؛١٣/٩۵
 کـه انـد ستهدانـ »او بـا جـن بـودن همراه «را آنی معنای اصفهان راغب مانندی برخی ول
: اسـت گفتـه ٍونُنـَْ ٍرِاعَشِلـ  و ٌونُنـَْ ٌَّملَعـُم  ۀیـآ بـارۀدری و. است جنونی معنا ازی خال

  .)٢٠۵: ١۴١٢( »ّالجن من مهّیعل من ّضامهی أ«

  »مجنون «ۀواژۀ شیری بررس در انیلغو دگاهیدی ابیارز
 در »ن ن ج «ۀمـاد که است نیا دیآ یم دست به »مجنون «ۀواژی ا شهیری بررس از آنچه
 شهیـر نیهمـ از زیـن »ّجـن «و» ةّجنـ «و »ّجان «که بوده »ستر«ی معنا به شهیر و اصل
 اسـم یـا (جمـع اسـم ـندـا هکـرد حیتـصر لغـت اهـل کـه چنانـ  سه هر و اند شده گرفته
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 ترجمـه »ویـد «بـهی فارسـ زبان در که دنباش یم مستور وی نامرئی موجودی برا) ١جنس
  .)۵/۶٩٠٢: ١٣٧٧دهخدا، ( شود یم

ی یعنـ جمـع اسـمی معنـا بـه »ّجن «و ،»ستر«ی یعن مصدری معنا به »ّجن «هرچند
ّجن «ۀواژ ،باشند یمی نوشتار وی گفتار واحد شکلی دارا دو هر و،ید همان  یمعنا به »ِ

 بـدون ه است،گرفت قراری گرید کلمات ۀشیر و منشأ مستقل، صورت به خودش »وید«
ّجن«ی معنا ۀدربردارند بلکه باشند، »ستر«ی امعنی حاو آن مشتقات نکهیا ی معنا به (»ِ
َّمجنـة أرض«: ه اسـتشـد گفته و هشد مشتقآن  از مکان اسم که چنان ،هستند) وید َ َ« 
 محـل کـهی نیزمی معنا به نه ،)است انیّجن محل (داردی اریبس ّجن کهی نیزمی معنا به

: ١۴١۴ اد،ّعبــ بـن صــاحب ؛١٠/٢۶۶ :تـا یبـ ،یازهــر ؛۶/٢١: ١۴١٠ ،یدیـفراه( باشــد شـدنی مخفـ
۶/۴٠٩(.  

َّجن «فعل ،اساس نیهم بر ه رفت کار به نیچن و هیافت اشتقاقآن  از مجهولۀ غیص به »ُ
َّجن«: است  وی مخفـ«ی معنـا بـه نـه »شـدن وانـهید «ای »شدنی ّجن«ی معنا به »ٌفالن ُ
ّجـن«ۀ شیـر از کـه فعـل نیا مصدر عنوان به زین »جنون «که چنان ،»شدن مستور  بـه »ِ
َّجن «.ه استشد گرفته کار به است »وید«ی معنا  از که) شد وانهید مرد (»اًجنون الرجل ُ
 »سـتر«ی معنـا به »ّجن«ۀ شیر از مصدر عنوان به »جنون «بای نوشتار وی گفتار ثیح

َّجن«: شود یم گفته که چنان است، مشابه  بـه). پوشـاند را او شـب (»اًجنونـ لیالل هیعل َ
ّجن «از زین »مجنون «ۀاژو ،صورت نیهم  وقـوع بـر کـه هیافتـ اشتقاق »وید«ی معنا به »ِ
ّجن«   .باشد »ستر«ی معنای حاو نکهیا بدون دارد داللتی شخص بر »ِ

ی معنا به »ن ن ج«ۀ ماد با »مجنون«ی ا شهیر تفاوت اثبات شواهد و لیدال ازی بعض
  :است قرار نیا از »ستر«

 با مگر شود ینم مجهول نیبنابرا باشد، یم زمال ستر،ی معنا به »ن ن ج«ۀ شیر )الف
َّجن «فعل کهی حال در ،ّجر حرفۀ واسط ی برا و باشد یمی متعد) یدیوانگی معنا به (»ُ

ی متعـد شه،یـر از زیـن »مجنـون «مفعـول اسـم. ستین ّجر حرف ازمندین شدن مجهول
 .شـد یمـ تهساخ ّجار حرف با مفعول اسم نیا دیبا صورت نیا ریغ در که چرا ؛باشد یم

                                                                 
  .بر اختالف لغویان که در بحث لغت ذکر شد بنا. ١
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 دو آنی ا شهیـر تفـاوت بـر شـاهد نیبهتر دو، آن بودنی متعد و الزم در تفاوت نیبنابرا
  .باشد یم

َّجن «فعل )ب َّجن«ۀ جمل در مجهولۀ غیص به »ُ  ایـ »شـدنی ّجنـ«ی معنا به »ٌفالن ُ
 »ستر«ی معنا به »ّجن«ۀ شیر از اگر کهی حال در ،رود یم کار به شخص »شدن وانهید«

 د،یـگرد یمـ اسـتعمال شـخص »شـدن مـستور وی مخف«ی معنا به دیبا بود، شده گرفته
َّجن «فعل که چنان  استتاری معنا به و شده گرفته »ستر«ۀ شیر همان از معلومۀ غیص به »َ

َّفلما  ۀفیشر ۀیآمانند  ؛باشد یم َ َّجن َ َعل َ   .پوشاند را او شب کهی هنگام؛ )٧۶ /انعام( ُلْیَّالل ِهْیَ
: ١٣۶٨مـصطفوی، ( انـد پنداشـته انیـلغو ازی برخـ که چنان آن »مجنون «اگر نیهمچن

 و پـرده عقـل بـر کـه باشـدبـدین مفهـوم  و »ستر«ی معنا به »ن ن ج«ۀ شیر از )٢/١٢٢
 نـه ،باشـد وانـهید انـسان ِعقل صفت دیبا »مجنون «صورت نیا در است، افتادهی پوشش
 باشـد »مـستور«ی معنـا بـه »مجنـون «اگـر ،گـرید عبـارت به .وانهید انسان خود صفت
 نیـا بلکـه بـود نخواهـد حیصح قتیحق نحو به »مستور «عنوان به وانهید انسان فیتوص
 ستیـن »مـستور «وانه،ید انسان که چرا ،بود خواهد او عقل وصف قتیحق در فیتوص
  .است »مستور «عقلش بلکه
 »مجنون«ۀ ژوای ا شهیر تعدد بر زینی اصفهان راغب مانند انیلغو ازی برخ دگاهید )ج
ٌمعمل  ۀفیشر ۀیآ دری وۀ دیعق به که چرا ؛دارد داللت َّ َ ٌنون ُ ُ ْ َ

 )ۀ فیشریۀ آ و )١۴/ دخان  َّأإنا ِ
َ 

ُلتارکوا
ِ َ ِآهلتنا َ َ َ لشِ نونِ ٍاعر  ُ ْ َ

ٍ ِ )ّجن «از »مجنون«ۀ واژ )٣۶/ صـافات  شده گرفته »وید«ی معنا به »ِ
  .)٢٠۵: ١۴١٢ ، اصفهانیراغب( باشد هکرد حلول او دری ّجن که استی کسی معنا به و

ّحن به «و ٢»محنون «و ١»ّحن«ۀ واژ که است آن مطلب نیا دیٶم )د  چنان آن زین ٣»ةِ
ّجنـ بـه «و »مجنون «و »ّجن «با ندا مترادف ًبایتقر ،اند گفته لغت اهل که ی حـال در ،»ةِ

                                                                 
د، اّ؛ صـاحب بـن عبـ٣/٢٨۵: تـا ؛ ازهـری، بـی١/١٠٢: تـا ؛ ابن درید، بی٣/٢٩: ١۴١٠فراهیدی، : ک.ر. ١

؛ ابن منظور، ١۴۵: ١٩٧٩؛ زمخشری، ٢/۵٣٧: تا ده، بیی؛ ابن س۵/٢١٠۶: تا ، بیی؛ جوهر٢/٣١٧: ١۴١۴
  .١٨/١۶٣: ١۴١۴زبیدی، حسینی واسطی ؛ ۴/٢٠۴: تا آبادی، بییروز؛ ف١٣/١٣٢: ١۴١۴

؛ زمخـشری، ۵/٢١٠۶: تـا ، بیی؛ جوهر٢/٣١٧: ١۴١۴اد، ّ؛ صاحب بن عب٣/٢٨۵: تا ازهری، بی: ک.ر. ٢
: ١۴١۴زبیـدی، حـسینی واسـطی ؛ ۴/٢٠۴: تـا روزآبادی، بیی؛ ف١٣/١٣٢: ١۴١۴؛ ابن منظور، ١۴۵: ١٩٧٩
١٨/١۶٣.  

حـسینی ؛ ۴/٢٠۴: تـا آبـادی، بـییروز؛ ف١٣/١٣٢: ١۴١۴؛ ابـن منظـور، ۵/٢١٠۶: تـا ، بـییجوهر: ک.ر. ٣
  .١٨/١۶٣: ١۴١۴زبیدی، واسطی 
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 مطـرح »محنـون «در است مطرح »مجنون«ی برا »ستر«ی معنا بودن شهیر در آنچه که
 و اسـت شـده مـشتق »ّجن«ی معنا به »ّحن «از ًمایمستق شک بدون کلمه نیا و ستین
 »ویـد«ی معنـا بـه »ّجـن «از ًمایمستق زین »مجنون «که را مطلب نیا کند یم بیتقر نیا

  .»ستر«ی معنا به نه باشد شده گرفته

  مفسران دگاهید. ٢ـ١
ی طـور بـه است مختلف» ةّجن به «عبارت و »مجنون«ی معناۀ دربار زین مفسران دگاهید
  :دادی جا دسته سه در توان یم را ها دگاهید نیا مجموع که

  العقل ّمختلی معنا به »مجنون«. ١ـ٢ـ١
 بــه قــرآن، در اســتعمالش مــواردۀ همــ در را» ةّجنــ بــه «و »مجنــون«ۀ واژ مفــسران اکثــر

 امبریـپ جمله از و ایانب به اتهام نیا صدور علت و اند کرده ریتفس عقل اختالل وی وانگید
 در دوبـاره خلقت یا و گریدخدایان ی نف یا خدا با ارتباطی ادعا یا نبوتی ادعا را اسالم
 و جنـون را انـد شـده یمـ انـذار بـدان آنچـه و رسـالت مفادی یعن اند، دانسته رهیغ و معاد
: ١٣٧٧ همـو،؛ ٩/٩۵ و ۴/٧٧۵: ١٣٧٢، یطبرسـ ؛۴٩٣ و ٨/٣٧٨: تـا یب؛ یطوس( دندینام یمی وانگید
 و ٩/٩٣: ١۴١٢، یطبــر؛ ۴/۵٩٧: ١۴٠٧، یزمخــشر؛ ١٩/٣۴۵ و ٩/٢٩: ١۴٠٨، یرازابوالفتــوح  ؛٢/٢۵٩
 عقـل اخـتالل وی وانگید به را »مجنون «ۀواژ صراحت به مفسراناین  ازبرخی . )۵١/٣٠
 ریتفـس در را واژه نیهم »مجنون«ی برا معنا نیا دانستن ّمسلم بای برخ و اند کرده ریتفس
  .استی وانگیدی یعن معنا، نیهم در ظاهر که اند برده کار بهی شرح چیه ونبد اتیآ

  یزدگ جن ازی ناش عقل اختالل بر حمل. ٢ـ٢ـ١
 ،انـد کـرده ریتفـسی وانگیدی معنا همان به را »مجنون «نکهیا با مفسران ازی گرید گروه
 حاصـل انسان در انیّجن توسط کهی جنون وی وانگیدی یعن ؛اند خوانده جن از ثرأمت را آن
 او بـه کـه شانیـا بـه نـوح حـضرت قومی زن اتهام مورد دریی طباطبا عالمه .شود یم
  :دیفرما یم ،گفتند »مجنون«

 َوق ٌنون ُالواَ ُ ْ َوازدجـر َ ِ ُ ْ َ داده آزار جنـون ثـرا بـا را او جـن هک است نیا» ازدجار «از مراد 
 نـسبت هکـبل ،ردنـدکن تفـاکا او بیذکت به تنها نوح قوم هک است نیا شیمعنا و است
 در ،اسـت رسـانده آزار او به جن هک استی مجنون او گفتند و دادند یو به هم جنون
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 چیهـ به و هست سخنش در حالت آن از یاثر هکآن مگر دیگو ینم یسخن چیه نتیجه
  .)١٩/۶٨: ١۴١٧(... باشد ینمی آسمانی وح کالمش وجه

ْإن یۀ آ ریتفس در نیهمچن َهو ِ َّإال ُ ُرج ِ ِبه ٌلَ ٌجنة ِ َّ ِ  است کرده انیبچنین:  
 هکنیا ای و است »جنون «او در که باشد یم نیا یمعنا به و بوده مصدر ای» ةّجن «ۀلمک

ّجن «مفرد  او زبان با و ردهک حلول او در جن از یفرد هک است نیای معنا به و بوده» ِ
  .)١۵/٢٩: همان( دیگو یم سخن

 انیــابوح و )٧/۴٠۵: ١۴١٩(  دمــشقیریــکث بــنا و )۵/١٩١: ١۴٢٢(ی اندلــس هیــعط ابــن
 ریتفـس انیـّجن ریتـأث ازی ناشی وانگید به را »مجنون «زین )١٠/٣٨ و ٩/۵٧٣: ١۴٢٠(ی اندلس
  .)٩/٢٢٨: ١۴١۵ آلوسی،( کند یم مطرح احتمال عنوان به را آن زینی آلوس و اند نموده
ی معنـا بـه را »ونمجنـ «مفـسران، از دسـته دو نیا نکهیا به توجه با است ذکر انیشا
 و نبـوت منکـران گفتـار در موجـود واژگـان دری تناقـض انـد، کـرده ریتفـس وانهید انسان

ٌمعمل ی یعن ،مشرکان َّ َ ٌنون ُ ُ ْ َ
 )و )١۴ /دخان  ٌاحرَس ْأو ِ ٌنون َ ُ ْ َ

 )و )۵١ و ٣٩/ اتیذار  ٍلشاعر ِ ٍنـون ِ ُ ْ َ
 

 و وانـهیدی معنـا بـه »مجنـون «انیـم یارتبـاط تنها نه که چرا ؛ابدی یم تحقق )٣۶ /صافات(
ی ا عـده. ندّتـضاد تینها در ها واژه نیا بلکه ندارد وجود »شاعر «و »َّمعلم «و »ساحر«
 ریتفـس آنـان جهالـت و مـشرکانیی گـو تنـاقض بـر را آن مطلب، نیا درک با مفسران از

: ١۴٠٧، یزمخشر؛ ١۶/١٨٧ و ١١/٣٠٩: ١۴٠٨، یراز؛ ابوالفتوح ٩/٣٩٢: تا یب، یطوس: ک.ر( اند کرده
  .)٩/٩٩: ١۴٢٠، یاندلس انیابوح؛ ۵٩٧ و ۴/۴١٢

  جنۀ طریس تحت شعر سرودن ای سحر انجامی معنا به »مجنون«. ٣ـ٢ـ١
 بـر تـسلط بـا جـن که اند دانستهی شخصی معنا به را »مجنون«ۀ واژ ،مفسران ازی تعداد
 دری راز فخـر ،هنمونـ؛ بـرای اسـت کـرده شعر سرودن یا سحر انجام به وادار رای و او،
َّفتوىل یۀ آ لیذ َ َ ْربک َ ُ ِنهِ َوق ِ ٌاحرَس َالَ ْأو ِ ٌنون َ ُ ْ َ

 )یموسـ حضرت انیجر به مربوط ،)٣٩/ اتیذار 
  :سدینو یم نیچن ،فرعون و

 َوق ٌاحرَس َالَ ْأو ِ ٌنون َ ُ ْ َ
 از منظـور و ،»مجنـون «یـا اسـت »ساحر «ای یموس حضرتی یعن 

 کیـنزد هـا آن بـه یـا کنـد یمـ احـضار را جـن سـحرش با که استی شخص »ساحر«
 اگرچـه ،شوند یم کینزد او به انیّجن که استی شخص »مجنون «از منظور و شود یم
 تفـاوت نیـا بـا باشند یم »جن «با مرتبط دو هر »مجنون «و »ساحر «پس .نخواهد او
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 ارشیـاخت بـدون »مجنون«ی ول ،کند یم احضار را ها آن خودش اریاخت با »ساحر «که
 حـضرت یـا کـه اسـت بـوده نیـا فرعـون مقـصود پس. شوند یم حاضر نزدش انیّنج

: ١۴٢٠ ،یرازفخرالـدین ( اسـت کـرده سـحر را او جن یا کند یم سحر را جن یموس
٢٨/١٨٢(.  

  :آورد یم نیچن اسالم امبریپ به بودن »مجنون «اتهام رادیا مورد در نیهمچنی و
 َوق ٌمعمل ُالواَ َّ َ ٌنـون ُ ُ ْ َ

 هیـعل دّمحمـ یعلـ القـرآن ظهـور یفـ لهم انک ةّکم ارّفک ّنأل كوذل 
 بعـض مـن لماتکال هذه مّتعلی اًدّمحم ّإن قولی انک من منهم ،قوالن والسالم الصالة
َإمنـ  :لقوله الناس َّ ُعلمـهُی اِ ُ ِّ َلـس َبـَشٌر َ ِالـذی ُانِ

َدونُی َّ ُ ـ ِ
ْإلیـ ْ َ مـی ِهِ ٌّأ ِ َ ْ َ

 یتعـال قولـهکو : َوأع َ ُانـهَ ْعلیـ َ َ ٌقـوم ِهَ ْ َ 
َآخـرون ُ َ
 مـا حـال لمـاتکال هـذه هیـعل لقـونی ّوالجن مجنون هّإن قولی انک من ومنهم 

  .)٢٧/۶۵٧: همان( یالغش له عرضی

  و بــوده مجنـون امبریــپ کـه بودنــد اعتقـاد نیــا بـر مکــه کفـار ازی گروهـ و... 
 لقـاا او بـر را) قـرآن (کلمـات نیا ،شود یم عارض حضرت بر غشوه کهی حال در انیّجن
  .کنند یم

 یموسـ حـضرت و فرعـون به مربوطیۀ آ نیهم لیذ در رشیتفس در زینی ضاویب
  :دهد یم ارائهی راز فخر ریتفس هیشبی ریتفس

 َوق ٌاحرَس َالَ ْأو ِ ٌنون َ ُ ْ َ
 ی کارهـا فرعـون ایـگو ،»مجنـون «یـا اسـت »سـاحر «یـا اوی یعن

 داشـته دیـترد امـر نیـا در و دانـسته جن به منسوب را یموس حضرتۀ العاد خارق
 بـدون یـا گرفتـه انجـام یموسـ حـضرت تـالش و اریاخت با کارها نیا ایآ که است
  .)۵/١۴٩: ١۴١٨( است گرفته صورتی وی سع و اریاخت

 کنـد یمـ ذکر را مطلب همانی ضاویب وی راز فخر تبع به هیآ نیا لیذ در زینی آلوس
 همـان بـه ًصـرفا را آن ،»مجنـون«ۀ واژ بر مشتمل اتیآ ریسا در هرچند ،)١۶/١۴: ١۴١۵(
  . ...)و ٢۵٢ و ٩/٢٢٨، ٧/٢۵٩، ۵/١١٩: ١۴١۵ ،همو: ک.ر( کند یم ریتفسی وانگید

  مفسران دگاهیدی بند جمع
 »مجنون«ۀ واژ ریتفس ذکرشده، ریتفاس از دوم و اولۀ دست اشتراکۀ نقط نکهیا به توجه با
 واحـدی معناۀ ارائ ر،یتفاس نیا عجام قدر که معنا نیبد باشد یم »العقل ّمختل انسان «به
ۀ دسـت ریتفاسـ کـه هرچنـد باشد، یم »عقل اختالل وی وانگید«ی یعن ،»مجنون«ۀ واژ از
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 ،دانند یم ،باشدی زدگ جن همان که جنون تیماه و علت بر ّدال را »مجنون «لفظ ،دوم
 و دنـدان ینمـ مـستخرج »مجنـون «لفـظ از رای وانگید و جنون نیا علت اول،ۀ دستی ول

 محـسوب ریتفاسـ از دسته دو نیا افتراقۀ نقط نیا و ندیگو ینم سخن آن علت به نسبت
ی وانگید به را »مجنون«ۀ واژ مفسران، اکثر که گرفت را جهینت نیا توان یمی ول .شود یم
ۀ عـد کـه سـومۀ دسـت ریتفاسـ در کـه استی حال در نیا و اند کرده معنا عقل اختالل و

  .ندارد وجود واژه نیا دری وانگیدی معنا ،باشند یم مفسران ازی معدود

  »مجنون«ی قیحقی معنای بررس و مفسران دگاهیدی ابیارز
 در تنهـا ریتفاس نیا صاحبان که است نیا شود یم برداشت ذکرشده ریتفاس ظاهر از آنچه
 کـهآن یبـ انـد بـوده هیآ هر در »مجنون«ۀ واژی استعمال وی اقیسی معان ریتفس و انیب مقام
 شـناخت کـهی حـال در بپردازنـد، واژه نیـای قـیحقی معنـای بررس به مستقل صورت به

  .است رگذاریثأت زین واژه آنی اقیسی معان قیدق صیتشخ در واژه هری قیحقی معنا
 کـه گونه آنـ  میکر قرآن در »مجنون«ۀ واژ استعمال مواردی بررس هرچند حال هر به
 زبـان در واژه نیـا کـه اسـت نیـا رانگیـب ـآمد خواهد زینی فیتوصی معناشناس بحث در
ی ا شهیـری بررس ازی لغو بحث در آنچه به توجه با اما رفته، کار به معنا نیچند دری عرب
 همـان کـه بـوده واحـد یاصـل بـه ارجاع قابل ،یاقیسی معان نیا آمد، دست به واژه نیا

 لطمـس او بـر جن کهی کس «از است عبارت و باشد یم واژه نیای قیحق وی اصلی معنا
  .»شده

ۀ شیـر از »مجنـون«ۀ واژ کـه شـد نییتب امر نیای لغو بحث در نکهیا مطلب حیتوض
 انیـجر آن مشتقات در شهیر نیای معنا دیبا نیبنابرا ،شده مشتق »وید«ی معنا به »جن«

 ،»مجنـون«ۀ واژی مفعـول اسـم ساختار دری قیحقی معنا صورت نیا در که باشد داشته
ّالجن هیعل وقع من«

ّالجن هیعل ّسلط نم «ای »ِ
 او بـری ّجنـ کـهی کسی عن ی؛بود خواهد »ِ

 هرچنـد ،داردی پـ در رای لوازم و آثار چه تسلط نیا نکهیا لحاظ بدون ،است یافته تسلط
  .ردیگ صورت عقل اختالل با مالزم ًغالبا

ــابرا ــتعر در ریتفاســ ازی برخــ در آنچــه نیبن ــهید «لفــظ بــه »مجنــون«ۀ واژ فی   »وان
 فیـتعر نـه ،باشـد یمـ مالزمـش بـه ءیشـ فیـتعر ،اسـت شده انیب »العقل ّمختل «ای
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 ســبب و مــالزم کــهبــه حــرارت  »آتــش «ۀواژ فیــتعر کــه چنــان ء،یشــ آن قــتیحق
 محـسوب واژه قیـدق وی قـیحق فیتعر ،ستین »حرارت«ی معنا به اما است »حرارت«
  .شود ینم

ی موضـوع ،نآنـا عقـل زوال و هـا انسان بر انیّجن تسلط موضوع که است ذکر انیشا
 ۀیـآ لیـذ زانیـالم دریی طباطبا عالمه. است ریانکارناپذ ،بوده اتیروا و اتیآ از مستفاد
ــر َالــذین ۀ فیش ِ

َّ َیــأکلون َ ُ ُ ْ ــا َ َالرب َومــون َال ِّ ُ ُ َّإال َ َکمــا ِ ُوم َ ــ ُ ِالــذی َ
ُبطــه َّ ُ َّ َ َ ُالــشیطان َی َ ْ َمــن َّ ِّاملــس ِ َ ْ )ــره  )٢٧۵/ بق

  :سدینو یم
ی خـال قلاال ،است طانیش تماس ازی ناشی جنون هر نکهیا بر نکند داللت اگر هیآ نیا
 و اسـت طانیشـ تمـاسۀ واسـط بـهی وانگیـد مـوارد ازی برخـ کـه ستیـن اشعار نیا از

 از قنیمتـ اسـت، سیابلـ خود کار تماس نیا نکهیا بر نکند داللت اگرچه هیآ نیهمچن
ۀ همـ در اگـر ،اسـت انوانگـید ازی بعـض دری ریتـأث جنی برا که است نیا هیآ شعارِا

 محـاوره لیـقب از) هیـآ در (هیتـشب نیا که اند گفته مفسران ازی برخ آنچه و نباشد ها آن
 که چرا ؛است باطل مفسران نیا کالم... است باطلشان اعتقادات در مردم عموم طبق

 نیتـر کوچک بهی لغو سخن و باطل به کالمش در نکهیا از است منزه متعال خداوند
: ١۴١٧( بـشمارد مـردود را آن و کنـد انیـب را آن بطـالن نکهیا مگر ،کند استنادی نحو
٢/۴١٢(.  

 و پـردازد یمـ انـسان بـر جـن تـسلط تیـفیک وی کالمـ ابعـادی بررس به سپس شانیا
 حیصـر با رشیتفس در زینی راز الدینفخر. )همان( دهد یم پاسخ را آن به مربوط شبهات
 داده پاسـخ آن اشـکاالت از انـسان، جنـون در طانیش دخالت بر هیآ نیا داللت خواندن
  .)٧۶ـ٧/٧۴: ١۴٢٠( است
 بـر جـن تـسلط جنـون، علـت نکهیا و انس بر جن تسلط اصل زین اتیروای برخ در
: ١٣٨۵ صـدوق، ؛۵/۴٩٩: ١۴٠٧ کلینی،: ک.ر( است هشد دییأتی ضمن صورت به ،است انسان

 اسـتعمال نیهمچنـ و سانانـ بـر جن تسلط موضوع نیبنابرا ١.)١/٢٨٨: ١٣٧٨؛ همو، ۵١۴/٢
 مـستند است، شده مسلط او بر یا کرده حلول او در جن کهی شخص در »مجنون «ۀواژ
  .باشد یمی نیدی باورها و ها آموزه به

                                                                 
  .٢٠/٣٠٨: ١۴٠۴مجلسی، : ک. شرح این حدیث رۀبرای مالحظ. ١
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  میکر قرآن در »مجنون«ۀ واژی فیتوصی معناشناس .٢
 در واژه نیـای اقیسـی معـان اسـت الزم »مجنـون«ۀ واژی قـیحقی معنـا شـناخت از پس

 واژه نیـای اسـتعمالی معـانی بررسـ کـه چنـانشـود، ی بررسـ زین میکر رآنق استعماالت
  :دارد وجود واژه نیای برای اقیسی معنا سه که است نیاۀ دهند نشان

  ِجن از متأثری وانگیدی معنا به »مجنون«. ١ـ٢
ۀ وانید فرد در استعمالش رای عرب فرهنگ در» مجنون«ۀ واژ کاربرد نیتر جیرا بتوان دیشا

 در مجنـونۀ واژ اسـتعماالت، گونه نیا در که داشت توجه دیبا اما ،دانست جن از متأثر
 است آنی اقیسی معنا تنها و رفته کار به »ّالجن هیعل طّسل من«ی یعن خودی اصلی معنا
  .است کرده رییتغ که

 ًغالبـا ،»ّالجـن هیـعل طّسل من«ی یعن »مجنون«ی قیحقی معنا که آنجا از حال هر به
 در معنـا نیـا از صـارفهی ا نـهیقر کـهی زمـان تا مییبگو میتوان یم ،استی نگواید با مالزم

 جـن از متـأثری وانگیـدی عنـی یغـالبی معنـا همان به را آن باشد، نداشته وجود استعمال
  .میکن یم ریتفس

 قـوم کـه چنـان ،شده استعمال معنا نیهم در واژه نیا زین میکر قرآن اتیآی برخ در
ْذبتَک : کردند گیوانیدی یعن  بودن»ونمجن «به متهم را او نوح َ ْقبلھم َّ ُ َ ْ ُقوم َ ْ ٍح َ َفکـ ُ اَ ُذ َعبـدن َّ َ ْ  اَ

َوق ٌنون ُالواَ ُ ْ َوازدجـر َ ِ ُ ْ َ )یموس حضرتۀ دربار ا یو )٩/ قمر ، قـومش بـه خطـاب فرعـون 
َّإن َالَق : گفت نیچن َلُکرسو ِ ُ ِالذ ُمَ

َأرسل یَّ ِ ْ َلْیإ ُ ٌنـون ْمُکِ ُ ْ َ َ )توجـه بـا اتیآ نیا در. )٢٧/ شعراء 
 اش یغـالبی معنـا خـالف بر »مجنون«ۀ واژ حملی برای ا نهیقر ها آن اقیس در نکهیا به

 ازی ناشـی وانگیـدی معنـا همـان ات،یـآ نیـا در واژه نیای استعمالی معنا ندارد، وجود
  .بود خواهد جن تسلط

  یّجن ساحری معنا به »مجنون«. ٢ـ٢
ی کارهـا و سـحر او، بر تسلط بای ّجن که استی شخص ،»مجنون«ی معان از گریدی کی

 و شـاق امـور بـر قـدرت بـه انیـّجن که آنجا از نکهیا حیتوض .دهد یم انجام العاده خارق
 بـه سخن آنان قدرت نیا از زین اتیروا و اتیآ در و اند شده شناخته انسان قدرت مافوق
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 از و بداننـد انیـّجن به منتسب ار العاده خارق امور مردم که بودی عیطب ١،است آمده انیم
 به منتسب امور را ایانب معجزات که بود نبوت منکرانی برای خوب زیآو دست گرید طرف
 بـر تـسلط و ارتباط با آنان که معنا نیبد ؛بخوانند ساحر یا کاهن را امبرانیپ و اننددب جن
ۀ مـشاهد از بعـد فرعـون شعراء،ۀ سور در ،مثالی برا؛ دهند یم انجام جادو و سحر جن،

 از لیاسـرائ یبنـ داشـتن بـاز و معجـزات آن هیـتوجی بـرا یموسـ حـضرت معجزات
 سـحر را معجـزاتش و خوانـد یمـ سـاحر را حضرت آن ، یموس حضرت به شیگرا
َفألىق : نامد یم ْ َ ُعصاه َ َ َفإذا َ َ

َهی ِ ٌثعبان ِ َ ْ ٌمبني ُ ِ َونزع ٭ُ َ َ َُی َ َفإذا َ َ
َهی ِ ْبی ِ ُضاءَ َللناظرین َ ِ ِ َّ َقال ٭ِ ِللمأل َ

َ َ ْ ُحوله ِ َ ْ َّإن َ َهذا ِ ٌلساحر َ ِ َ َ 
ٌعلمي ِ ُریدُی ٭َ ْأن ِ ُرجمکُْ َ َ ِ

ْمن ُ ُأرضک ِ ِ ْ ِره ْمَ ِ ْ ِ َفما ِب َتأمرون َذا َ ُ ُ ْ َ )یموسـ بـه خطاب در یا )٣۵ ــ٣٢/ شعراء 
َقال : دیگو یم نیچن نا َ َأ َ ْجئ ِ

َرجنا َ َ ِ
ْ ُ ْمن ِل َأرضنا ِ ِ ْ ِْر َ ِ َموا َی َكِب َفلنأ ٭ُ ِ

ْ َ َ ٍْر َكَّنَ ِ ِمثله ِب ِ ْ ِ )۵٨ ـ ۵٧/ طه(.  
 زیـن »مجنـون «را امبرانیـپ گـاه ،ایانب معجزات شمردن مردودی برا و راستا نیهم در

 امـور آنـان توسـط و اسـت شـده مـسلط آنـان بـر »جـن «کـه معنـا نیـا بـه ،دندینام یم
 اتهـام با همراه را ودنب »مجنون «اتهام گاه ،جهت نیهم به و دهد یم انجام هالعاد خارق

 »سـاحر «و خواندند یم جن بر مسلط را آنان گاهی یعن ؛کردند یم مطرح بودن »ساحر«
 چنـان پنداشـتند، یمـ »مجنـون «و خواندند یم آنان بر مسلط را انیّجن گاه و دندینام یم

 »سـاحر «نیبـ مـردد را او حـال ، یموسـ حضرتۀ معجزۀ مشاهد از بعد فرعون که
ِوىف  :کند یم انیب بودن »ونمجن «یا بودن َمو َ ْإذ ُ ُأرسلناه ِ َ ْ َ ْ َإىل َ َفرعون ِ ْ َ ْ ٍلطان ِ

َ ْ ٍمبـني ِبـُس ِ َّفتـوىل ٭ُ َ َ ْربک َ ُ ِنـهِ ِ 
َوقال َ ٌساحر َ ِ ْأو َ ٌنونَ َ ُ ْ

 )انذارشده مردم واکنش زین سوره نیا ۵٢یۀ آ نیهمچن .)٣٩ ــ٣٨/ اتیذار 
َأىت اَمـ َكِلَذَکـ : کـشد یم ریتصو به نیچن را ایانب توسط ِالـذ َ

ْمـن َینَّ ْقـبلھم ِ ِ ِ ْ ْمـن َ ٍرسـول ِ ُ َّإال َ ٌاحرَسـ ُالواَقـ ِ ْأو ِ َ 
ٌنون ُ ْ َ
 .  
َوقـ یـۀ آ لیذی ضاویب وی راز فخر از ذکرشده ریتفس ٌاحرَسـ َالَ ْأو ِ ٌنـون َ ُ ْ َ

 بخـش در کـه 
  .باشد یم امر نیهم انگریب زین گذشت مفسران دگاهید

 اش یغـالبی معنـا بـر »مجنون «حمل اتیذارۀ سور از هیآ نیا در که ستین دهیپوش
 ؛نـدارد سـوره نیـا در یموسـ حـضرت و فرعـون انیجر بای تناسب» یوانگید«ی یعن
 حـضرتۀ معجـزی یعنـ ،»نیمبـ سـلطان«ۀ مـشاهد از پـس را اتهـام نیـا فرعـون که چرا

                                                                 
ًبرای نمونه در داستان حضرت سلیمان در جریان آوردن عرش بلقیس، تلویحا به قدرت عظیم جن اشاره . ١

ِال عفرَق : شده است
ْ ِ ن أنا آَ ِیت من ا َ َ ِّ َِ

ْ
ِ وم من مقَكٌ َ به قبل أن  َ ْ ِ َ ُ َ ْ َ َ ْ َ ِ ْ وإىن علیَكِامِ َ َ ِّ

ِ ٌّه لقویَ ِ
َ َ ِ أمِ

  ).٣٩/ نمل (ٌنيَ
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 کـه دکنـ یمـ اقتـضا نیچنـ مقـام تناسب.  ٌونُنـَْ أو ٌرِاحَس : گفت و کرد انیب یموس
 انیـّجن بـر یموسـ طّتـسل خـاطر بـه ا یـمعجـزه، نیا که است بوده آن فرعون منظور

 ستیـن معقـول که چرا است؛ )مجنون (یموس بر انیّجن طّتسل خاطر به یاو ) ساحر(
 نیبنـابرا. دهنـد نـسبت وانگـانید به را آن عادت، خارق امور و معجزات هیتوجی برا که
ی معنـا نیا به اش یغالبی معنا از »مجنون«ۀ واژ نصرافای برای ا نهیقر ،اتیآ نیا اقیس

  .استی استعمال
 ،»جـنۀ طریسـ تحـت سـاحر «بـه سـوره نیـا در »مجنـون «ریتفس که نماند ناگفته

 کـه چـرا ؛ندارد »جنۀ طریس تحتۀ وانید «به شعراءۀ سور در »مجنون «ریتفس بای منافات
 وارد یموسـ حـضرت بـه را اماتهـ نیا بار دو فرعون سوره، دو نیا ظاهری مقتضا به

 کـه معجـزه،ۀ مـشاهد از بعـد گرید بار و معجزهۀ مشاهد از قبل مرتبه یک: است کرده
 یـک در غـرض اماباشد،  می »بودن جنۀ طریس تحت «ْمقصود مورد، دو هر در هرچند

 از و اسـت »جـنۀ طریسـ تحت ساحر «،گریدی جا در و »جنۀ طریس تحتۀ وانید «جا
 دری تعارض ،یقیحقی معنا در نه ،رگذارندیتأث کلماتی اقیسی معنا در اغراض که آنجا
  .ندارد وجود ریتفس دو نیا بودن متعدد

  یّجن شاعری معنا به »مجنون«. ٣ـ٢
 صـدر و تیـجاهل دری شـاعر و شـعر رواج عصر در که »مجنون«ی معان از گریدی کی

 جـنۀ طریسـ حـتت که بودی شاعر شخص در واژه نیا استعمال رفت، یم کار به اسالم
 از یـا نـدنک یمـ القـا او به را شعری و بر تسلط با انیّجن کهی شخص ، یعنیدیگو یم شعر
یـۀ آ دررا  »مجنـون«ۀ واژی راز الـدینفخر ،گذشـت که چنان. ندویگ یم شعر یو زبان
َوق ۀ فیشر ٌمعمل ُالواَ َّ َ ٌنـون ُ ُ ْ َ

 )١۴٢٠( اسـت کرده ریتفس جنۀ طریس تحت شاعر به )١۴/ دخان: 
٢٧/۶۵٧(.  

 بـاور نیا بر آنان .داشت شهیر شعر تیماه مورد دری جاهلی باورها در استعمال نیا
 وی بیغ امور از ،استی معمولی ها انسانۀ اراد و توان از خارج که آنجا از شعر که بودند
 نیـا قـتیحق در و دارنـد قدرت سخت و بیعج امور بر که است انیّجن عالم با مرتبط
 بـا شـاعران یـا و ندیگو یم شعر آنان زبان به و کنند یم الهام شعرا به را رشع که اند انیّجن
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 عـصر وی جـاهل فرهنـگ میترسـی برا. آموزند یم شعر آنان از ان،یّجن احضار و کهانت
 اسـتناد نگـاران خیتـار کـالم وی جـاهل اشعار و قرآن اتیآ به توان یم شعر مورد در نزول
  .کرد

  نزول انزم فرهنگ میترس و قرآن. ١ـ٣ـ٢
بـودن » مجنـون« مشرکان پیامبر اسالم را متهم به ،با توجه به مکی بودن آیاتی که در آن

 بلکـه عـالوه ،)٨ /أ؛ سب٧٠ /منونٶ؛ م١۴ /؛ دخان٣۶ /؛ صافات۵١ /؛ قلم ۶ /حجر: ک.ر( کردند می
ّجنـبـه «هایی چـون   نسبت،»مجنون«نسبت بر  و از ایـن قبیـل » شـاعر«، »کـاهن«، »ةِ

؛ ١۴/ ؛ دخـان٣۶/ ؛ صـافات ۶/ ؛ حجـر٢٢/ ؛ تکـویر۵١ و ٢/ قلم: ک.ر(  استیات مکهمگی در آی
/ منـونٶ؛ م۴۶ و ١۴ ، ٨/ أ؛ سـب١٨۴/ ؛ اعـراف٣٠ـ٢٩/ ؛ طور٩/ ؛ قمر٢٢۴ و ٢٧/ ؛ شعراء۵٢ و ٣٩/ ذاریات

ــرای شــناخت ،)٨٨/ ؛ اســراء۵/ ؛ انبیــاء۴٢ـــ۴١/ ؛ حاقــه ۶٩/ ؛ یــس١/ ؛ جــن٢٩/ ؛ احقــاف٧٠ و ٢۵  ب
باید به شناخت فضای مکه و پندارهای مشرکان عصر نزول در » مجنون«اژۀ مقصود از و

  .مکه بپردازیم تا به معنای دقیق این واژه در کالم آنان دست یابیم
 »جـن «و »شـعر «بـا ارتبـاط در مکه مردمی باورها از میمستق صورت به میکر قرآن
 طـور بـه. برداشـت پرده آنانی پندارها از ات،یآ اقیس از توان یم اما است، نگفته سخن
/ طـور( »کـاهن«: اسـت شـده همراه واژه سه با مختلف، اتیآ در »مجنون«ۀ واژ ،یکل
  .)٣۶/ صافات( »شاعر «و )١۴/ دخان( »َّمعلم «،)٢٩

 ایـآ ست؟یچ »مجنون«ۀ واژ با کلمه سه نیا انیم ارتباط که است تأمل قابل نکته نیا
 »کاهن «و »شاعر «گرید طرف از و ندندخوا یم »مجنون «طرف یک از را امبریپ نکهیا
 کالمـشان تنـاقض بـه نـسبت نبـوت منکـران جهـل اوج خاطر به ،دندینام یم »َّمعلم «و

 از مکـه مـردم پنداشـتن جاهـل خـاطر به یا ١؟اند گفته مفسران ازی برخ که چنان، است
 صـورت بـه ولـو ادعاهـا نیـا طـرح بـا خواسـتند یمـ که است بوده نبوت منکران جانب

 بـوده اسـاس یبـی نیتـوه ًصرفا نکهیا یا و دارند؟ باز امبریپ تیتبع از را ها آن اقضمتن
  است؟ نیا از ریغی زیچ یا ؟باشد داشته شتم و ّسب از ریغیی معناآنکه  بی ،است
 بـودن »کاهن «و »شاعر «به اعتقاد با فرد یک بودن وانهید به اعتقاد نکهیا به توجه با

                                                                 
  .در همین مقاله» دیدگاه مفسران«سران  دوم مفۀدست: ک.ر. ١
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 ،مـشرک هرچندیک انسان  ازی تصور نیچن داشتن و ستین جمع قابل بودن »َّمعلم «یا
 صـادر واحـد شخص از و مرتبه یک تنها استعمال نیا کهویژه آن به ،رسد یم نظر به دیبع

. دانـست عقـل اخـتاللی معنـا بـه اتیآ نیا دررا  »مجنون«ۀ واژ توان ینم است، نشده
 مـشرکان اسـاس یبـی اناسـز و فحـش نقل بر میکر قرآن روش نکهیا به توجه با نیهمچن
 اتهامـات بـا همـراه را واژه نیـا مـشرکان نکهیا به توجه با زین و نبوده امبریپ به نسبت

 نظـر بـه دیبع اند، کرده ذکر ،باشد یم آنانی افکن شبهه یا شبهات از کاشف که گرشانید
 ،واحـد اقیس در و باشد داشته اتهامات آن بای تیسنخ تفاوت »مجنون «ۀواژ که رسد یم
  .باشد شتم و ّسب ًصرفای گرید وی افکن شبهه مقام دری کی

 »َّمعلـم «و »کاهن «،»شاعر «واژگان با ارتباط یب را »مجنون«ۀ واژ توان ینم نیبنابرا
 اقیسـ بـا سـنخ هـم ریـغ یـا ،متنـاقض ْشتم و ّسب ای یوانگید به ریتفس با را آن و دانست
 تـسلط تحـت«ی یعنـ اش یاصـلی امعن بر »مجنون«ۀ واژ حمل که آنجا از اما. پنداشت

 جمـع قابـل اقشیسـ هـم واژگـان بـا و نبـوده مـذکور اشکاالت رادیا مستلزم »بودن جن
 تحـت دنیـد میتعلـ و گفـتن شـعر به اق،یس نیا امثال در را »مجنون «توان یم باشد، یم
  .ماند یم محفوظ هیآ در واژگان نیا انسجام ،صورت نیبد که نمود ریتفس جنۀ طریس

 بـشر قـدرت از خـارج کـه ،آنۀ العاد خارق کالم و قرآن لحاظ با مشرکان یوقت حال
 استی شاعر شانیا که بود نیا مرادشان ،گفتند یم »مجنون شاعر «امبریپ به است،
 ،گفتنـد یمـ »مجنون َّمعلم«ی وقت و ندیگو یم شعر یو زبان از ،او بر تسلط با انیّجن که

 کـه چنان ،است یافته میتعل انیّجنۀ طریس تحت که استی کسی و که بود نیا مرادشان
: ١۴١٢( »ّالجن من ّیعلمه من ّضامهی أ«: است گفته هیآ دو نیا نییتب دراصفهانی  راغب
َفم یۀ آ نیهمچن. )٢٠۵ َأنت اَ ْ ِنبعمة َ َ ْ ِ ِّرب ِ ٍاهنِبَک َكَ َوال ِ ٍنون َ ُ ْ َ

 )کـه معناسـت نیا به زین )٢٩ /طـور 
 نـه و) کاهن(ی کن افتیدر شعر آنان از آنان بر تسلط با که یا یافته تسلط انیّجن بر تو نه
 جانـب از قرآن نیا بلکه ،)جنونم (ندیبگو شعر تو زبان از که اند یافته تسلط تو بر انیّجن

  .انیّجن جانب از نه ،توست پروردگار
 آنان باور ماند، یم محفوظ گرییکد با واژگان نیا ارتباط نکهیا بر عالوه ،ریتفس نیا با

 اعتقـاد خـاطر بـه مـشرکان نیبنابرا. گردد یم آشکار زین جن با ارتباطش و شعر به سبتن
 بـه گـاه جـن، و شـعر انیـم ارتباط بری مبن مکه مردم عموم باور به اتکا با بلکه خودشان
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 شـعر او زبان از انیّجنی یعن است »مجنون شاعر «امبریپ که پرداختند یم شبهه نیا یالقا
 مطـرح را انیـّجن از قـرآن افـتیدرۀ شـبه تـا دندینام یم »کاهن «را او گاه و ،ندیگو یم

  .کنند
 خوانـدن »مجنـون «کـه اسـت نیـا بر ّدال ،اتیآ نیا ازی اریبس اقیس برآنکه عالوه

 حجـرۀ سور در که چنان است، گرفته یم صورت قرآن لحاظ به مشرکان جانب از امبریپ
َوق  :است آمده َأ اَی ُالواَ ُّ ِالذ اَ

َزلُن یَّ ْعلی ِّ َ ُالذرک ِهَ ْ َّإنـ ِّ ٌنـون َكِ ُ ْ َ َ )مـورد در کـه گونـه آن ایـ )۶/ حجـر 
َأفرت  :گفتند یم قرآن َ ْ َ یَ ِاهللا َ ًذبَک ّ ْأم اِ ِبه َ ٌجنة ِ َّ ِ )همـان خداونـد بـر افترا از مرادشان و )٨/ سبأ 
ْأم  :است مشهود هیآ نیا در که چنان ،بود خداوند به قرآن انتسابی ادعا َولونَ َ ُ َافرت ُ َ ْقـل ُاهْ ُ 
ا ُفأ ْ ِبعشر َ

ْ َ ٍسور ِ َ ِمثله ُ ِ ْ َمفرتی ِ َ َ ْ   .)١٣/ هود( ٍاتُ
ْوإن یــۀ آ اقیســ زیــنیی طباطبــا عالمــه ِ ِالــذ ُادَکــَی َ

ُفــرواَک َینَّ ُلی َ َزلقونــَ ُ ِ َبأبــص َكْ ْ َ ْارِ ِ َّملــا ِ ُمسعــوا َ ِ َالــذرک َ ْ ِّ 
َو َولونَ ُ ُإنه ُ َّ ٌنون ِ ُ ْ َ َ )دارد یم انیب گونه نیا را )۵١/ قلم:  

 که است نیا بر لیدل ،کردند یم متهم جنون به را امبریپ قرآن، دنیشن هنگام نکهیا
: ١۴١٧( است انیّجن و نیاطیش القائات از قرآن که است بودهآن  اتهام، نیا از مرادشان

١٩/٣٨٩(.  

 کـه باشـد یم مکه مشرکان پندار نیا ازی حاک ،گرید اتیآ و اتیآ نیا اقیس نیبنابرا
 آن ،یآسـمانی بـیغ اخبار استماع با که است انیّجن و نیاطیش الهامات ازی اشعار قرآن،

  .گذارند یم امبریپ اریاخت در ،یشعری ساختار قالب در را
 و بـود انیـّجن بـا آن ارتبـاط و شـعر بـه نسبت ها آنی کلی باورها ازی ناش ،پندار نیا
 منتـسب انیـّجن به است شگفتی کالم نکهیا خاطر به را شعر اصلی وقت که بودی عیطب
 فراتـر، بـودی بالغ وی فصاح اعجاز وی شگفت تیغا دری کالم که را قرآن دانستند، یم
 یـا »مجنـون «یا »کاهن «آن لحاظ به را امبریپ و بدانند جن به منتسب و انسان قدرت از
 عـالم با مرتبط یعنو به امور نیا از یک هر آنانۀ دیعق به که بنامند »شاعر «یا »ساحر«
  .است بوده انیّجن

، خداوند متعال در آیات مکی زیادی، از یک طرف برای دفـع بل این پندارهادر مقا
ِتنز  :خوانـد شده از جانب خود مـی یان است قرآن را نازلّ جنۀتوهم اینکه قرآن ساخت ْ ُیـل َ

ِاب من اهللا العزَتْلِکا َ ْ ِ ّ َ ِ َِکیز اِ ْ
/ ؛ زمـر۵ /؛ یـس٢/ سجده: ک.ربا تعابیر دیگر نیز  ؛٢/احقاف؛ ٢/ جاثیه( ِميِ



 

وزه
آم

 
آنی
 قر
ای
ه

/
ان 
بست
ـ تا

هار 
 ب

١٣
٩۵

 / 
رۀ 
شما

٢٣

١٢۴  

َوم  و ...) و٨٠/ ؛ واقعه٢/ ؛ فصلت٢/ ؛ غافر١ َن هَا اکَ ُذا القرآن أن َ ْ َُ ْ ُ ْ ََرتَ ِی من دون اهللاْ ّ ِ ُ ْ ِ )از  و )٣٧/ ونسی
 برای دفع توهم وساطت اجنـه و شـیاطین در دریافـت قـرآن از مـأل اعلـی، ،طرف دیگر

ط نـزول قـرآن مطـرح یوند را مقرون به امـین و مطهـر خوانـدن وسـاانتساب قرآن به خدا
ِاملَعْ الِّبَ رُیلِزْنَتَ لُهَّنِإَو : کند می َ األُوحُّ الرِهِ بَلَزَ ن٭َنيَ َ ميـَال  ؛)١٩٣ـ١٩٢/ شعراء( ُنيِمـْ ُ املَّالِإ ُهُّسَ  ٭َونُرَّھـَطْ

ِاملَعْ الِّبَ رْنِ مٌیلِزْنَت  با مطرح کردن وساطت جبرئیل همین راستا، گاه و در )٨٠ـ٧٩/ واقعه( َنيَ
ُإنـه لقـول   :آیـد مـیبر ، در مقام نفی وساطت شیاطین برای نزول قرآن بـر پیـامبرامین َْ َ ُ َّ ِ

ِرسول رک
َ

ٍ ُ ْ ذی قوة عن٭ٍميَ ِ ٍ َّ ُ
ِد ذی العرش مکِ َ ِ ْ َ ْ ِ َّ مطاع مث٭ٍنيَ َ

ٍ
َ ٍ أمنيُ ِ

ول شی... ٭ َ ْوما هو  ْ ََ
ِ

َ
ِ

ُ َ ٍطان رجميَ ِ َ ٍ
َ

 )٢۵ ـ١٩/ ویرتک( 
یابی و استماع شیاطین و اجنه به اخبار آسـمانی  همین مقام ترقی نموده و اصل دستو در

ْا َمـَ و٭ُنيِاطَیَّ الـشِهِ بـْتَلـَّزَنَا تَمـَو  :خواند را غیر ممکن می) از جمله قرآن( ُی هلـِغـَبَ  ٭َونُیعِطَتْسَـا َمـَ وْمَ
ِْإ ُ َ ملِعْمَّ الـسِنَ عَّ ظناهـا مـن  ؛)٢١٢ــ٢١٠/ شـعراء( َونُولـُزْعَ ْو ِ َ َ ْ َحِف ْ شـیِّلُ کـَ ٍن رجـمياَطَ ِ َ َ إال مـن اسـرت٭ٍ َ ْ ِ َ َّ

َق الـسمع ِ ْ َّ َ
ِفأتبعه ش ُ َ َ ْ َ ٌھاب مبنيَ ِ ُ ٌ َ )١٨ ـ١٧/ حجر(.  
 »مجنـون «و »کاهن «اتهام ،مکه مشرکان آن در کهی اتیآ اقیس به توجه آنکه جهینت

 نیمضام به توجه گرید طرف از و کردند یم رادیا امبریپ به را بودن »شاعر «و »ساحر «و
 »انیـّجن «بـه »قـرآن «انتـساب بـری مبن مکه مشرکانی پندارها دفعی برا کهی مک اتیآ

 و »ّجـن «به نسبت آنانی باورها و مکه مردم نیب جیرا دیعقا ازی حاک است، شده نازل
  .باشد یم »موزون کالم«

  اسالم صدر وی جاهلی شعرا اشعار. ٢ـ٣ـ٢
 تـوان یم »جن «با »شعر «ارتباط مورد در دشانیعقا و نزول عصر فرهنگ ناختشی برا
 بــن محمـد کـهی کتـاب در. گرفـت کمـک زیـن اسـالم صـدر وی جـاهلۀ دور اشـعار از
ی فـصل ،اسـت نگاشته العرب اشعار ةَجمهر نام بهی هجر دوم قرن دری قرش الخطاب یاب
 ًمعمـوال امروزه که یافته نیوتد »عرب زبان بر شعر صورت به جنیی گو سخن «باب در
 و هـا داسـتان نقل با فصل نیا دری و. است شدهی گذار نام »الشعراء نیاطیش «عنوان با

 خود به مخصوصی ّجنی شاعر هر نکهیا و شعرا زبان به انیّجن تکلم از متعدد اتیحکا
 خـود کـه رای جـاهلۀ دور معـروف یشـعرا از شاعر هر مخصوص ّجن نام است، داشته
 بـن الفـظ «،نمونـه؛ برای کند یم ذکر ،است کرده حیتصر او اسم به اشعارش در شاعر
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 ّجـن را »ِمـسحل «،»یانیـذبۀ نابغـ «ّجـن را »هـاذر «،»سیالقـ ئامـر «ّجن را »الحظ
... و »خـازم یابـ بن بشر «و» یاسد ابرص بن دیعب «ّجن عنوان به را »دیَهب «،»یعشا«

 خـود ّجـن از مکـرر اشعارش در شاعر خود ًالمعمو که )۴٧: تا یب ،یقرش( است کرده ذکر
  .است کرده یاد نام با

 را شـعر کـهی طـور بـه ،داشـت رواجی اسالم یشعرا نیب زین اسالم از پس باور نیا
 از (فرزدق نزدی مرد که است آمده هَجمهر کتاب نیهم در. پنداشتند یم انیّجن الهامات
 امـا خواند، فرزدقی برا بود رودهس که رای شعر تیب و آمد) .ق ١١٠. دی اسالم یشعرا

 »َهوجـل «و »َهـوبر «نـام به طانیش دو ،شعری برا: گفت نیچن و دیخندی و به فرزدق
 کـهی کـس و گـردد کـوین شـعرش کنـدی همراهـ را او »َهـوبر «کـهی کس .دارد وجود

 نیـا در طانیش دو نیا ،تو مورد در اما .گردد یم زشت شعرش باشد همراهش »َهوجل«
 در وی سـرود کـوین کـه اسـت بـوده تـو بـا »َهوبر «اول مصرع در و اند هشد جمع تیب

 امـور نیـا .)۶٣: تـا یبـ ،یقرشـ(ی کرد خراب را شعر که آمده نزدت »َهوجل «بعد مصرع
 رفتـهیپذ و معهـود عـرب، نزد »شعر «و »ّجن «انیم ارتباط زانیم چه تا که دهد یم نشان
  .است بوده

 کـه رای مـرد جـن کیی وقت که بودند باور نیا بر تیجاهل روزگار اعراب نیهمچن
 بر و انداخت یم نیزم بر را او و آمد یم فرود او سر بر افت،ی یم ،بود خودش خاطرخواه

 ایـدن نیـا دری وی سـخنگو که ساخت یم آن از ریناگز را او و زد یم زانو اوۀ نیسی رو
 نـام بـه آن از پـس دمـر آن. بـود شاعرانۀ جرگ به ورود آغاز فاتیتشر حادثه، نیا. باشد

  .)٢١۶: ١٣۶٨ ایزوتسو،: ک.ر( شد یم شناخته» شاعر«
  :سدینو یم باره نیا در زوتسویا

 جـنی یعنـ اسـت،ی شخـص دوۀ رابطـ ًاصـوال ،»کـاهن «و »شـاعر «ِحالت دو هر در
 کیـنزد چندان رابطه نیا .کند یم برقراری بشر موجود یک با کینزدی شخص ارتباط
 دو نیـا انیـم. دیـگو یمـ سـخن اوی گریانجیـم بـه هشـد انـسان مالک جن که است
 زده جـن و جـن تـسلط هنگـام در کـه مییبگـو میتوان یمی حت .ندارد وجودی ا واسطه
 در شـخص یک صورت به و شده متحد گرییکد با ًکامال انسان و جن شخص، شدن
  .)٢٢۴: همان( اند آمده
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  :نویسد  مینیز
 حـضرت کـه کنـد یمـ دیـکأت صخـصو نیـا در وسـتهیپ قـرآن کـه تیـواقع نیا خود

 وضع نکهیا بر استی رومندین گواه ستین» ةّجن«ی دارا یا »مجنون «ًاصال محمد
  .)٢٢٠: همان( است بوده صورت بدان مکه دری فعل

  گیری جهینت
 معنـا بـری مبنـ لغـت کتب و ریتفاس اکثر در آنچه که دیآ یم دست به گذشته مباحث از

 نـه ،است آنی غالبی الزمی معنا است، آمده »نهواید شخص «به »مجنون«ۀ واژ نمودن
 کـه باشد یم» ّالجن هیعل ّسلط من «،»مجنون«ی اصلی معنا که چرا ؛آنی قیحقی معنا
 بـدون گـریدی هـا اقیسـ و قیمصاد در اما ،است عقل اختالل با مالزم ،استعمال در گاه
  .گردد یم استعمال ،باشدی وانگیدی معنا بر مشتمل نکهیا

 در واژه نیـا کـه میدیرسـ جهینت نیا به واژه نیا استعمال موارد به مراجعه با نیهمچن
  :است شده استعمال معنا سه در میکر قرآن

ۀ طریسـ و تـسلط اثـر بر که است عقل اختالل و بودن وانهیدی معنا همان اولی معنا
  .دیآ یم دیپد شخص بر جن

 بـر تـسلط بـا جـنی عنـی باشـد، یم جنۀ طریس تحت که استی ساحر دوم،ی معنا
 مختـل »مجنـون «عقـل نکهیا بدون کند یم سحر انجام به وادار را او ،)مجنون (شخص
  .است مشهود یموس حضرت به نسبت فرعون گفتار در معنا نیا. باشد شده

 داده نـسبت اکـرم امبریـپ بـه مکـه مـشرکان جانـب از ًعموما که زین سومی معنا
 تـسلط با جن که معنا نیبد ؛باشد یم جنۀ طریس تحت که استی شاعر است، شده یم
. باشـد شـده مختـل شـخص آن عقل نکهیا بدون دیگو یم شعر او زبان از »مجنون «بر
 بـر روشـنی شـاهد پژوهـان خیتـار گفتار وی جاهل اشعار دری عرب فرهنگ و قرآن اتیآ

  .است ریاخی معنا
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  یشناس تابک
  .ق ١۴١۵ ،هیالعلم الکتب دار روت،یب ، فی تفسیر القرآن العظیمالمعانی روح دمحمود،یس ،یلوسآ .١
  .تا ن، بییی، بیروت، دار العلم للمالهاللغ جمهرةابن درید، محمد بن حسن،  .٢
  .تا ، بیه، بیروت، دار الکتب العلمیعظمالمحکم و المحیط االابن سیده، علی بن اسماعیل،  .٣
 دار روت،یـب ،لکتـاب العزیـز فـی تفـسیر االـوجیز رّالمحر غالب، بن ّعبدالحقابومحمد  ،یاندلس هیعط ابن .۴

  .ق ١۴٢٢ ،یۀالعلم الکتب
  . ق١۴٠۴، یتب االعالم االسالمک، قم، ممعجم مقاییس اللغه، ابن فارس، احمد .۵
  .ق ١۴١٩ ،هیالعلم الکتب دار روت،یب ،العظیم القرآن تفسیر ،وعمر بن لیاسماع ، دمشقیریثک ابن .۶
  .ق ١۴١۴وت، دار صادر،  بیر،، چاپ سوملسان العربم، ّابن منظور، محمد بن مکر .٧
 آسـتان مـشهد، ، و روح الجنان فی تفسیر القرآنالجنان روض ،یعل بن نیحسالدین  جمال ،یراز ابوالفتوح .٨

  .ق ١۴٠٨ ،یرضو قدس
  .ق ١۴٢٠ الفکر، دار روت،یب ، فی التفسیرالمحیط البحر یوسف، بن محمد ،یاندلس انّیابوح .٩
  .تا دار احیاء التراث العربی، بی، بیروت، هتهذیب اللغحمد، اازهری، محمد بن  . ١٠
ی، اسـالم فرهنـگ نـشر دفتـر تهـران،آرام،   احمـدۀ ترجمـ،خدا و انسان در قـرآنو، یکه یزوتسو، توشیا . ١١

  .ش ١٣۶٨
  .ق ١۴١٨ ،یالعرب التراث اءیاح دار روت،یب ،التأویل سرارا و التنزیل نوارا عمر، بن عبداهللا ،یضاویب .١٢
  .تا ن، بییی، بیروت، دار العلم للمالتاج اللغة و صحاح العربیه: الصحاحاد، ّل بن حمیجوهری، اسماع . ١٣
، بیـروت، دار  مـن جـواهر القـاموسالعـروس تاجبن محمد، مرتضی محمدسیدزبیدی، حسینی واسطی  .١۴

  . ق١۴١۴الفکر، 
  .تا ، دمشق، دار الفکر، بی و دواء کالم العرب من الکلومشمس العلومحمیری، نشوان بن سعید،  .١۵
  . ش١٣٧٧، تهران، دانشگاه تهران، نامه لغتکبر، ا دهخدا، علی .١۶
، هیالـدار الـشامـ العلـم  بیـروت، دارـ ، دمـشق لفاظ القـرآنامفردات راغب اصفهانی، حسین بن محمد،  .١٧

  . ق١۴١٢
  .م ١٩٧٩، بیروت، دار صادر، هاساس البالغ عمر، بن محمودجاراهللا ابوالقاسم  ،یزمخشر .١٨
، چـاپ سـوم، بیـروت، دار زیل و عیون االقاویل فی وجـوه التأویـل عن حقائق غوامض التنافّالکش ،همو .١٩

  . ق١۴٠٧الکتاب العربی، 
  .ق ١۴١۴، بیروت، عالم الکتب، هالمحیط فی اللغ، یلاد، اسماعّصاحب بن عب .٢٠
  .ش ١٣٨۵ ،یداور قم، ،الشرائع علل ، بن حسین بن موسی بن بابویه قمییعل بن محمد صدوق، .٢١
  .ش ١٣٧٨ جهان، ران،ته ، ضاالر خبارا عیون ،همو .٢٢
 قم، ۀیعلم ۀحوز نیمدرس ۀجامع قم، پنجم، چاپ ، فی تفسیر القرآنالمیزان ن،یدمحمدحسیس ،ییطباطبا .٢٣

  .ق ١۴١٧
  . ش١٣٧٧، تهران، دانشگاه تهران،  الجامعجوامعتفسیر  حسن، بن فضل ،یطبرس .٢۴
  . ش١٣٧٢خسرو، تهران، ناصر، چاپ سوم،  فی تفسیر القرآنمجمع البیان ،همو .٢۵
  .ق ١۴١٢ ،هالمعرف دار روت،یب ، فی تفسیر القرآنالبیان جامع ر،یجر بن محمد ابوجعفر ،یرطب .٢۶
  . ش١٣٧۵، چاپ سوم، تهران، مرتضوی، البحرین مجمعین بن محمد، الدطریحی، فخر .٢٧
  .تا ی، بیالعرب التراث اءیاح دار روت،یب ،القرآن تفسیر فی التبیان حسن، بن محمد ،یطوس .٢٨
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اء التراث العربی، ی، چاپ سوم، بیروت، دار احالغیب مفاتیح محمد بن عمر، بداهللا رازی، ابوعالدینفخر .٢٩
  . ق١۴٢٠

  . ق١۴١٠، چاپ دوم، قم، هجرت، العین کتابفراهیدی، خلیل بن احمد،  .٣٠
  .تا ، بیه، بیروت، دار الکتب العلمیالقاموس المحیطروزآبادی، محمد بن یعقوب، یف . ٣١
  . ق١۴١۴، ه، چاپ دوم، قم، دار الهجر فی غریب الشرح الکبیریرالمن المصباح، احمد بن محمد، یومیف .٣٢
  .تا  مصر، بیة، مصر، دار نهض و االسالمة اشعار العرب فی الجاهلیةجمهرالخطاب،  قرشی، محمد بن ابی . ٣٣
  . ق١۴٠٧، هیسالمتب االک، چاپ چهارم، تهران، دار الالکافی، محمد بن یعقوب، ینیلک .٣۴
الکتـب  ، چاپ دوم، تهران، دارخبار آل الرسولامرآة العقول فی شرح ،  بن محمدتقیباقرمجلسی، محمد .٣۵

  .ق ١۴٠۴االسالمیه، 
ی، ، تهــران، وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمالتحقیــق فــی کلمــات القــرآن الکــریممــصطفوی، حــسن،  .٣۶

  .ش ١٣۶٨
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  ١٣٩۵  بهار ـ تابستان،٢٣ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسالم ،قرآنی یها آموزه

  ،»قطب دّردازی هنری سیتصویرپ «ۀقاعد
  ی و مدنی،ّهای مک ک سورهیبه تفک

ثّهای مد با محوریت سوره
ّ

  ر و منافقون
    ١فام بتول مشکین  
    ٢سهیال جاللی کندری  
    ٣مریم والیتی  

  دهکیچ
های خـاص و بـدیع  های هنری و آفرینش دانشمندان علم بالغت از دیرباز به جنبه

امـروز شـاید . انـد ال گوناگون آن را بیـان نمـودهقرآن توجه داشته و در قالب اشک
ها کرد، به طوری کـه بـا درک تـصاویر  را جایگزین این جنبه» تصویر «ۀبتوان واژ

توان راز جـاودانگی قـرآن   بالغی میۀقرآنی و بدون استفاده از اصطالحات پیچید
ی هـا  تصویر بر سـورهۀتطبیق قاعد. و نفوذ آن در اعماق قلب مخاطب را دریافت

ِنتـایج درخـور )  مدثر و منافقونۀدر اینجا دو سور(مکی و مدنی به طور جداگانه 
دهــد کــه پیامــد آن توجــه دقیــق و ژرف آیــات قــرآن بــه  تــوجهی بــه دســت مــی

ِبـودن آن  شناسی مخاطب، شرایط مکان و زمان و در نهایـت، اثبـات معجـزه گونه
                                                                 

 ١٠/١٠/١٣٩۴: رشیخ پذیتار ـ ٢٠/۶/١٣٩٣: افتیخ دریتار.  
  . (batoolmeshkinfam@yahoo.com)دانشیار دانشگاه الزهراء. ١
  . (s.jalali@alzahra.ac.ir)استادیار دانشگاه الزهراء. ٢
  .(mvelayati7@gmail.com)) نویسندۀ مسئول( حدیث حدیث دانشگاه قرآن و و قرآن دانشجوی دکتری علوم. ٣
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 هـستندده در دل آیات مکی در پی استوارسازی اندیشه و رسوخ یک عقیـ. ستا
.  بدیع و مؤثر و همراه با لحنی کوبنده و تند و صریح باشـندیپس باید با تصاویر

ها در عمل است و برای این منظور  ِدر مقابل، هدف آیات مدنی تطبیق این اندیشه
  .بخش باشند گیرند که درازدامن و آرامش بر باید تصاویری را در

 ۀ منافقون، سورۀری، سید قطب، سورتصویر، تصویرپردازی هن :یدیلکواژگان 
  .رّثّمد
  مقدمه

ِد و ابـزار آن، نـهـایی اسـت کـه وجـود دار  صـورتِنمایش هنـری و خـارجی» تصویر«
شود پیش از آن در تـصور  هر آنچه در تصویر خلق می. است» واژه«و » زبان«، »فکر«

 شـکل«:  از جملـهیاز این رو، تـصویر را در معـانی گونـاگون. هنرمند ابداع شده است
گیـری کـردن،  کـردن و انـدازه نمودن، خلـق کردن، ترسیم پردازی، مجسم دادن، خیال

در . )۴٣: ١۴٠٨قـضاة، ( انـد اسـتعمال کـرده» آوردن سازی کردن، و نظیـر زدن، شبیه مثال
عنصری است که تصویر بر » معنا«ای برای نقل سخن است و  شیوه» تصویر«حقیقت، 

: از نگاه مفسران نیز عبارت اسـت از» تصویر«. )١/٢٠٢: ١٩٨۶دهمان، ( شود آن حمل می
ْوصورمک کثیر در تفسیر آیۀ  ابن. »شکل« ُ َ َّ َ ْ فأحَ َ ْسن صـورمکَ ُ َ َ ُ َ َأحـسن صـورکم«: گویـد  مـی« 

به عبارت دیگر، تصویر از نگـاه . )۴/٩٢: ١۴١٢ ، دمـشقیکثیر ابن(» أحسن أشکالکم«یعنی 
  .ها ندارد  بر بعد معنوی آنیا که داللتایشان یعنی هیئت و شکل خارجی و صوری اشی

ها ریشه در تاریخ حیـات بـشری دارد و برآمـده از نیـازی  ِکردن پیام ّدر واقع، مصور
حـک تـصاویر بـر دیـوار غارهـا . کـرده اسـت است که آدمی در تعامالتش احساس می

آن  در دورۀ اسالم نیز یکه در میان اعراب جاهلی و حت بیانگر این موضوع است، چنان
گونه که اعـراب بـه سـایر هنرهـا مـشغول  توان گفت همان می. )۵: ١۴٢۴باشا، ( ابیمی را می

سزایی ه ر بیبودند، به هنر نقاشی و تصویرگری نیز اشتغال فراوان داشتند و این موضوع تأث
  .)١۴٩: همان( ها داشته است ِگیری تمدن نخستین آن در شکل

  طرح مسئله. ١
هـای بـدیع هنـری  برانگیزی سرشـار از آفـرینش به شکل توجهکالم الهی در قرآن کریم 

 ملموس و واقعی ییها صورت جلوه است که در قالب تشبیه و تمثیل، مفاهیم عقلی را به
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امروز . )١٨۴: ١۴١٢صـغیر، ( های آن را برطرف ساخته است  کرده و ابهام و پیچیدگیتبیین
د ّ سـیۀبر اساس نظری. شود بررسی می» تصویرپردازی هنری«این موضوع ذیل اصطالح 

 عـام و ابـزار ۀ قاعد، تصویرپردازیۀقطب که از پیشگامان اصلی این عرصه است، قاعد
ِسبک سید قطـب در بیـان ایـن . )٣۶: ١۴١۵قطـب، بن سید ( برتر بیان در اسلوب قرآن است

. کنـد بررسی مـی» التناسق الفنی«است و آن را ذیل عنوان » سبک ادبی«نظریه از نوع 
پـردازد،  که به حدود و ثغور تعاریف مـی» سبک کالمی«گی سبک ادبی در مقابل ویژ

کنـد و در ادامـه، بـرای اثبـات آن   سـاده ذکـر مـییآن است که برای هر موضوع تعریف
بـسا  بندی علمی خاص ندارد و چه بنابراین، مکتب ادبی تقسیم. آورد های متعدد می مثال

سید قطـب بـر . ی مختلف در چند جا تکرار شوندها ها به مناسبت  مثال،در برخی موارد
هـا   تـصویری را بـر سـایر شـیوهۀاین باور است که خداوند برای بیان اغراض ذهنی، شیو

 ۀ تـصویری سـید قطـب بـر دو پایـۀنظریـ. همچون بیان ذهنی مفاهیم، برتری داده است
ن از نگـاه وی مـواردی چـو. گیـرد شکل می» های تصویر اسلوب«و » اغراض تصویر«

های  ها، مناظر طبیعت، صحنه ، حوادث واقعی، مثل)درونی(معانی ذهنی، حاالت روانی 
ــصه ــصویری، ق ــسانی، جــدل ت ــصویرند قیامــت، الگوهــای ان . و داســتان از اغــراض ت

ابنـد، در دو قـسم ی ها اغراض متعـدد تـصویر تجلـی مـی های تصویر نیز که با آن اسلوب
همـاهنگی کـالم بـا مـضمون و محتـوا، : ـ هماهنگی هنـری شـامل١: شوند خالصه می

پردازی حسی شامل  ـ خیال٢؛ ...موسیقی و آهنگ کلمات، وحدت موضوعی، تقابل و
  .تشخیص، تجسیم، گفتگو، فعل حرکتی، رنگ و بو

 ١ موسیقی کلمات، توضیح این نکته ضروری است که به دلیل تفاوت مخارجۀدربار
د نابی  شدت و سرعت تفاوت میلحاظ وضوح،  معنای کلمات نیز به٢،و صفات حروف

 آهنگی زیر دارند و ْبرخی کلمات. کنند های موسیقی دالالتی گوناگون پیدا می و نغمه
                                                                 

  ).٢١۵: ١٩٩٢ د،یابوز( شومیخ و نیشفت ا،یثنا زبان، دهان، حلق،: از ندا عبارت حروف مخارج. ١
 و مـد قلقله، استعالء، اطباق، ر،یصف رخاوت، شدت، همس، جهر،: از ندا عبارت حروف صفاتی برخ. ٢

 نیـا. رسـانند یمـ را تیـقطع و دارنـد شـدت صـفت ْحرف هشت ).٢١۵: همان( ...وی تفش تکرر، ن،یل
 و رندیصـفی دارا» صـاد « و»نیسـ «،»زاء «حـروف. اند شده جمع» بکت قط أجد «عبارت در حروف
 یدگیکش بر که هستند نیل و ّمد حروف» یِ◌  «و» وُ◌  «،»اَ◌  «حرف سه. دارند قلقله »جد قطب« حروف

  ).٢٩٠: همان( استی تفش حروف از زین» نیش «و دارد تکرر» راء «حرف. دارند داللت استمرار و
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 برخـی دیگـر .»ماء« مثل ؛ندیهای خفیفی در صدا برخی دارای موج.  صدایی بمبرخی
ای دیگر همچون  شوند و پاره برخی برنده و قاطع شنیده می. نوعی نرمی و رخوت دارند

شان صدا و آهنگـی خـاص  های صوتی و موسیقایی هستند که با موج) هوا( ای خالیفض
  .ّ همچون حروف مد؛ابندی می

بـه دیگـر . ست که آیات سرتاسر قرآن مؤیـد مـدعای اوسـت اسید قطب بر این باور
کنـد و  کی از اغراض یادشده، بر واقعیت محسوس تکیه مییِسخن، قرآن به هنگام بیان 

این اسلوب، صرف آرایش و تـزیین . ب تصویری آن نیز همین نکته استِبودن اسلو برتر
شـود بلکـه قـانون ثابـت، ویژگـی  نیست و به طور ناگهانی و تصادفی نیـز اسـتفاده نمـی

. )٣٧: همـان( افته استیهای مختلف کاربرد  ای معین است که در جایگاه فراگیر و شیوه
 ست و گفتگوه، قصه، بازیگر، تماشاچی بیان قرآن همانند تئاتر دارای صحن،از نگاه وی

  .شود وضوح حس می  و تأثیر مطلوب آن بر روی مخاطب به)۴١: ١۴١۴عشماوی، (
کند، بر کل قرآن تطبیق داد؟ آیا  که ادعا می  سید قطب را چنانۀتوان نظری اما آیا می

دارد؟ توان تصویر را برترین ابزار بیان در قرآن دانست که نقش محوری در فهم قرآن  می
ِآیـا تـصویرگری ملمـوس و حـسی مفـاهیم، رمـز جـاودانگی و مانـدگاری قـرآن و تــأثیر 

   اعصار است؟ۀ همِشگرف آن بر ذهن و جان مخاطبان
ِبرای پاسخ به این پرسش باید در ابتدا معیار سـنجش مشخـص  از کـل قـرآن داشـته یِ

طلبد  فصل می میهای مکی و مدنی بحث ِتک آیات سوره از آنجا که بررسی تک. باشیم
گنجد، به بررسی سورۀ مکـی مـدثر و سـورۀ مـدنی منـافقون بـسنده  و در این مقاله نمی

انتخـاب ایـن دو سـوره بـه دو . سنجیم یکنیم و تصویرپردازی آن دو را با یکدیگر م می
ًدلیل کمی و کیفی بوده است؛ زیرا اوال آیات آن دو به تعدادی هست که امکان تطبیـق  ّ

ها وجود داشته باشـد؛ در ثـانی آیـات دو سـورۀ مـذکور در عـین   آن سید قطب برۀنظری
  .کنند وحدت موضوعی، نکات گوناگونی را بررسی می

  های پژوهش فرضیه. ٢
 :های ذیل است هدف این جستار بررسی صحت فرضیه

 برتر بیان در قرآن است و نقش اساسـی در فهـم ژرف معـانی ذهنـی ۀ تصویر شیوـ١
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  .مخاطب با نص آن داردثرتر ٶ و ارتباط مقرآن
پـذیر   مدثر بیشتر تطبیـقۀهای مکی مانند سور ـ نظریۀ تصویری سید قطب در سوره٢

  . منافقونۀهای مدنی مانند سور است تا در سوره

   تصویری سید قطبۀبررسی آیات با تأمل در نظری. ٣
اغـراض «و » هـای تـصویر اسـلوب«گفتـه بایـد دو عنـصر  برای رسیدن به اهداف پـیش

 ۀدهنـد، در آیـات دو سـور  سید قطب را تشکیل مییۀرا که دو پایۀ اساسی نظر» یرتصو
 ۀ این بررسی به طـور نـسبی نـشان خواهـد داد کـه آیـا نظریـۀنتیج. منتخب بررسی کرد

ای   ویـژهۀکـه در عرصـۀ نگـاه ادبـی بـه قـرآن از تـازگی و جلـو» تصویرپردازی هنری«
 کل قرآن صادق باشد یا خیـر؟ افـزون ۀـ دربار حدودی البته تا تواند ـ برخوردار است، می

خواند یا خیـر؟ در صـورت موفقیـت در » ابزار برتر بیان قرآنی«توان آن را  بر این، آیا می
 تمـام نـصوص قـرآن ۀتوان گفت که این نظریـه تـا حـد زیـادی دربـار اثبات این امر می

  .از کل قرآن باشدتواند نمادی  شده می های گزینش اینکه سوره پذیر است؛ چه تطبیق

   منافقونۀ بررسی آیات سور.١ـ٣

  نگاهی گذرا به سوره .١ـ١ـ٣
هـای دیگـر  با اینکه در سوره.  آیه دارد و نامش بیانگر موضوع آن است١١ منافقون ۀسور

ًهای آنان پرداخته شده است، این سـوره منحـصرا در  قرآن نیز به منافقان و توصیف حیله

آیات انتهایی سوره نیز خطاب به . وادث و سخنان آنان استارتباط با منافقان و برخی ح
قطـب، بـن سـید (  جوینـدیدهد که از خوی نفاق و صفات منافقان دور مؤمنان هشدار می

١۴١٢ :۶/٣۵٧٢(.  

   منافقونۀ عناصر تصویرپردازی در سور.٢ـ١ـ٣
َذوا أميِا در آیۀ  ْ َ ُ َ ِا جنة فصدوا عن سبیل اهللا َّ ّ ِ ِ َ ْ َ ُّ ََّ َ ً ُ ْ ُ َإ ساء ما اکَ َ َ َ ْ ُ َّ َا یِ َعملونُ ُ َ ْ )برای بـه تـصویر  )٢/ منافقون

شـود، از اسـلوب  ِمنافقان که در اینجا غرض تصویر شمرده مـی» ِ انسانیۀنمون«کشیدن 
در ایــن آیــه کــه بــه معنــای » أیمــان «ۀواژ. پــردازی حــسی اســتفاده شــده اســت خیــال
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ّجنة«رتی حسی یعنی و امر معنوی مجرد است، تبدیل به صو »سوگندها«  شده اسـت ١»ُ
توانـد محـافظی در برابـر خطـرات  ها می سوگندهای منافقان به گمان آنکه تا نشان دهد 

شـود   خیال تحریک میۀدر این تصویر قو» تجسیم«بنابراین با استفاده از اسلوب . باشد
قـی کنـد آوردن را ابزاری تل های ایشان مبنی بر اسالم وضوح قسم تواند به و مخاطب می
از سـوی دیگـر، . کنـد های ایشان را در مقابل بالیا و خطرات حفظ می که اموال و جان

ــة«در واژۀ » جــیم«حــرف  ّجن ــد، ( دار اســت کــه از حــروف شــدت» ُ  ،)٢٩٠: ١٩٩٢ابوزی
موسیقی سخت و شدیدی را به این واژه داده است و به تبـع آن، ایـن سـختی بـه معنـای 

گویی سوگندهای منافقان : توان گفت ن تحلیل آوایی میطبق ای. شود واژه نیز منتقل می
ند کـه توانـایی مقاومـت در برابـر هـر نـوع ا ها سپرهایی بسیار محکم و سخت به زعم آن

که از حروف صفیرند، در واژگان » سین«و » صاد«همچنین حروف . ای را دارند ضربه
نـا کـه منافقـان در رسانند؛ بـه ایـن مع وضوح مطلب را می» ساء«و » سبیل«، »واّفصد«

کنند، آشکارا و بدون  حالی که خود را در پشت سپر سوگندهای دروغین خود حفظ می
  .گردانند کنند و مردم را از دین برمی ای راه خدا را سد می هیچ مالحظه

ِْإ عبارت  ُ  نیز در بیان تقبـیح اعمـال منافقـان اسـت؛ اعمـالی کـه َونُلـَمْعَا یَُا اکَ مَاءَ سَّ
 طور مستمر از روزی که دچار نفـاق شـدند تـا روز نـزول سـوره مرتکـب شـده بودنـد به
شـود و  فهمیـده مـی» ساء«ّهم از مد فعل » استمرار«مفهوم . )١٩/٢٧٩: ١۴١٧طباطبـایی، (

  .که بیانگر ماضی استمراری در زبان عربی است» کانوا یعملون«هم از ساختار فعلی 
ُ بأ آمنوَكِلَذ  ۀدر آی َ ْ ُ َّ َ

َا مث کِ َّ َفروا فطبع  قلو فھم الُ ْ ُ َ َْ ِ ِ
ُ ُ َ َ َ ِ

ُ ُ َقھونَ َ ُ َ ْ
 )دادن  برای نـشان )٣/ منـافقون

. به کـار رفتـه اسـت» تجسیم« اسلوب ،»انحراف و گمراهی بارز منافقان«ِمعنای ذهنی 
ْطبع  قلـو تعبیر  ِ ِ

ُ ُ َ َ َ ِ
ُ

 =) حالتی است دربارۀ منافقان کنایه از) های ایشان زدن مهر بر دل 
در نتیجـه، بـه .  راکه دیگر نه توان اندیشیدن در حقیقت را دارند و نه دیدن و شنیدن آن

در اصل به ایـن معناسـت کـه شـیئی بـا » طبع«. آیند ظلمت و گمراهی ابدی گرفتار می
 و در حقیقـت، ایـن قلـب ٢)١/۵١۵: ١۴١٢راغـب اصـفهانی، ( ک تصویر، تصویرگری شودی

                                                                 
َّجن«واژۀ . ١ و ) ١/٢٠٣: ١۴١٢راغـب اصـفهانی، ( ِشدن چیزی از حواس است در اصل به معنای پوشیده» َ

َّجنة«در اینجا    .کند های سربازان را از دید دشمن و خطرات حفظ می  بدناست کهبه معنای سپر حفاظتی » ُ
ُالطبع. ٢ ْ ِطبع السک بصورة ما، ءیّأن تصور الش: َّ

ِطبع الد وةکَ
ّراهم، وهو أعم من الختم وَ   .ّأخص من النقشِ
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ه شکلی دیگر هرگز پذیرای حق نیست بلکه بـه گناهـان جـسمیت  که با درآمدن بنیست
هـای ضـخیمی بپوشـانند و مـانع رسـیدن  داده شده است تا روی قلب را همچـون پـرده

ایـن مفهـوم از آیـات بـسیار دیگـر نیـز فهمیـده . گونه خیر و هدایتی به انـسان شـوند هر
بـه صـورت » طبـع«اربرد فعل ک. )٧۴ /؛ یونس١٠٨/ ؛ نحل٢٣ /جاثیه: ک.برای نمونه ر( شود می

ّدر این آیه که از حـروف شـده» قاف«و » طاء«، »باء«مجهول و نیز وجود حروف 
 انـد ِ

. ، موسیقی عبـارت و در نتیجـه، معنـای آن را شـدت بخـشیده اسـت)٢٩٠: ١٩٩٢ابوزید، (
ناپـذیر انجـام  های منافقان بـه صـورت خیلـی شـدید و بازگـشت زدن بر دل بنابراین، مهر

ِموسیقی واژگان . رساند بودن انجام این امر را می نیز قطعی» طاء« آوای حرف .شود می
ُفهم«و» قلوبهم« و » هاء«، »فاء«تکرار حروف . تناسب کامل دارد» فقهونی«با واژۀ » َ
  هـا را بـه هـم نزدیـک نمـوده اسـت، در هر یـک از ایـن سـه واژه، موسـیقی آن» قاف«

ــسا جــایگزینی  حــال آنکــه چــه ــدةأ«ب ــه » فئ ــوب«جــای ب ــاهنگی یادشــده را» قل   هم
  .نداشته باشد

ْوإذا رأی  ۀبنا به اعتقاد سید قطب، در آی َ َ َ
ِ بَ  ُ ِ

ْ ُت ْ ُ َ أجسامھم وإن َكَ ْ ِ َ ْْ َُ ُ مع لقـوهلم کـَ َولوا  ْ ِ ِ ْ َ ِ ْ َ َْس ُ ٌأ خـشب ُ ُ ُ ْ ُ َّ َ
ٌمسن َ َّ َ ُ... )هـا را  آنمانند از منافقان ترسیم شـده اسـت کـه ظـاهر  تصویری بی )۴/ منافقون

 ، ایـن صـحنهۀبا مـشاهد. نماید و باطنشان را هراسان و تهی برانگیز می فریبنده و اعجاب
هـا را  شود، بـه طـوری کـه آن حس استهزا و به سخره گرفتن ایشان در مخاطب زنده می

: ١۴١٢قطـب، بـن سـید ( ابـدی شده و بسیار ناسپاس می ِجو، معاند هالک افرادی ترسو، کینه
اند که همـواره  جان مانند شده خشی از این تصویر، منافقان به اجسامی بیدر ب. )٣۵٧۴/۶

کـردن  ُسعی دارند ظاهر خود را بیارایند تا فریبنده و آراسته بنماینـد و در زمـان صـحبت
ها گـوش بـسپارد و  گویند که انسان دوست دارد به سخنان آن چنان شیرین سخن می آن

 ایشان بـه دلیـل ، آیهۀهاست اما بالفاصله در ادام ِاین تصویر ظاهری آن. از آن لذت ببرد
 یدر قالـب صـورت» مثال«بنابراین غرض تصویر در اینجا بیان . شوند باطنشان مذمت می

َطبق این تصویر، آنان در مثل بـه چـوبی توخـالی و ضـخیم مـی. حسی است ماننـد کـه  َ
  ای ر و فایـدهآنکـه بـه طـور ذاتـی از خـود خیـ یهیچ حرکتی به چیزی تکیـه دارد، بـ یب

  نـد؛ چـون هماننـد آن چـوب خـشکیده وا منافقـان نیـز اشـباح بـدون روح. داشته باشـد
 ۀ پـشت سـر هـم در کلمـۀّدو حرکـت ضـم. پوسیده توان فهم و درک مسائل را ندارنـد
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ُخشب«  در آن، موسـیقی کلمـه را قـوی ٢»باء«و » خاء« و نیز تفاوت مخرج حروف ١»ُ
) تفشی و انتـشار( »شین«، )خرخره( »خاء«ز حروف  همچنین با استفاده ا٣.کرده است

در ایـن آیـه، » ّمـسندة«و » تـسمع«، »أجسامهم«در واژگان » سین«ِو نیز سه بار تکرار 
های سفت  بنابراین منافقان همچون چوب. معنای خشونت و سروصدا تقویت شده است

نـان نیـز هرگـز ها نفـوذ کـرد، پـس در دل ای توان در آن اند که به هیچ رو نمی و محکمی
هـا بـه دلیـل فریبنـدگی بـسیار،  ظـاهر ایـن. شـود ای بـرای ورود ایمـان یافـت نمـی روزنه

 تـسکین ۀانگیزد ولی در باطن هیچ ندارند که مای ادی در بین دیگران برمییسروصدای ز
  .قلبشان باشد

َوإذ  ۀدر آی
ِ َا قیل هلم تعَ َ ْ ُ َ َ َالوا ِ ْ َلُکتغفر َ ْ ِ ْ َ َم رسول اهللا لـْس

ِ ّ ُ ُ َ ُووا رؤْ ُ ْ ْسـھم ورأیـوَّ َُ َ َ ْ ـَ  ُ َ ْ ُ ْدون وَ ُ َ َ َمـستْک ُّ ْ َربونُ ُ ِ 
هـای  از اسـلوب» تکبـر و اعـراض از حـق «ِبرای تصویرگری معنـای ذهنـی )۵/ منافقون(

 صحنۀ گفتگویی ترسیم ،در این آیه. گفتگو، فعل حرکتی و موسیقی استفاده شده است
 د برای طلب آمرزش نزد رسـول خـداشو شده است که در آن از منافقان خواسته می

. کننـد پیچانند و خـم مـی ها در برابر این تقاضا سرهای خود را به پشت می بروند، اما آن
ْلووا«کاربرد فعل  َّ دهـد؛  یخوبی رفتـار آنـان را نـشان مـ  که از افعال حرکتی است، به٤»َ

تـصویر ایـن . ًگویی حرکت چرخاندن و برگرداندن سر به پشت، کامال محسوس اسـت
ــان دارد ــدید منافق ــراض ش ــه از اع ــارت . کنای ــراض از عب ــن اع ــدت ای ــ ش ُ ْدون وَ ُ َ َ ُّ 

َمستْک ْ َربونُ ُ ِدر ایـن » کاف«و » باء«، »دال«ِاستفاده از حروف قوی . شود  فهمیده می
نیـز » سـین«و » صـاد«حـروف . ِعبارت بـه قـوت و شـدت ایـن روگردانـی اشـاره دارد

  .اند  را به تصویر کشیدهآشکاری این عمل زشت ایشان
ــ ــصویرگری آی َ الــذین   ۀدر ت َ ِ

َّ ُ َولــون الُ َ ُ َتنفقــوا  مــن عنــد رســول اهللا حــىت ی ُ َّْ َ ِ ِّ ِ ُ َ َ ْ ِْ َ َ َ ُ َنفــضوا وهللا خــزُ َ ُِّ ِّ َ َ ُائن ْ ِ
                                                                 

  ).٢/٢۴٨: ١٣٧١قرشی، ( چوب ضخیم و سخت. ١
از » بـاء«شـود امـا  ترین محل حلق به دهان که مرز بین حلق و دهـان اسـت تلفـظ مـی از نزدیک» خاء«. ٢

  ).۴٢ و ٢/٣٨ :١٣۶٨موسوی بلده، ( شود چسبیدن دو لب به یکدیگر ادا می
جهر، شدت، استعالء، اطباق، اصمات، صـفیر، قلقلـه، انحـراف، : ند ازا حروف عبارت» صفات قوی«. ٣

صـفیر، : نـد ازا حروف عبارت» صفات عارضی«). ١٢۵: ١٣٨١قمحاوی، ( ّتکریر، تفشی، استطاله و غنه
  ).١٧١: ١٣٧٠بیگلری، ( ...ه، خروره، انحراف، تکریر، تفشی وقلقل

  ).۶٣٠: ١٣٧٩آذرنوش، ( کردن است کردن، برگرداندن و کج به معنای خم» لوی «ۀاز ماد. ٤
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َالسم َلات واألرض وَاوَّ َ َِ ْ َ ْ
َن املنافقني الِکِ َ ِ ِ َ ُ ْ َقھـونَ َّ ُ َ ْ

 )فعل حرکتی  از اسلوب گفتگو، نیز )٧/ منافقون
 صحنۀ گفتگوی میان منافقان بـا کـسانی کـه ،در این آیه. و موسیقی استفاده شده است

 ،بحث  موردۀدر آی. شود  متفرق سازند، دیده میها را از اطراف پیامبر سعی دارند آن
 آیـه دارد؛ یعنـی منافقـانی کـه یداللـت بـر شـدت معنـای» قاف«ِچهار بار تکرار حرف 

ِکننـد و در نهایـت غفلـت و  اند، مردم را از انفاق نهـی بـسیار مـی شدت نفاق ورزیده به
  نیز از افعـال حرکتـی اسـت و در اینجـا متفـرق١»ّنفضوای«فعل . برند خبری به سر می بی

  .کند شدن را به ذهن تداعی می کردن و پراکنده
ْولون لئنَ  ۀدر آی ِ

َ َُ ُ رجعنا إىل املدینة ُ َل ِ َ َِ َ ْ
َ

ِ ْ َ َرجن األعَ َ ْ َّ َ ِ
َّز منھا األذلْ َ َ ْ َ ْ ِ َل وهللا العزة ولرسـوله وللمـؤمنني و٢ُّ َ َ َ ََ ِْ ِ ُ ْ ِ ِ ِِ ُِ َ ُ َّ ْ

ِ َّن ِکـِّ
َاملنافقني ال َ ِ ِ َ ُ َعلمونَ یْ ُ َ ْ )از اسـلوب همـاهنگی هنـری بـه »  واقعیۀحادث« برای بیان )٨/ منافقون

. اسـت» ّذلأ«و » ّعـزأ«ایـن تقابـل، میـان دو واژۀ . اسـتفاده شـده اسـت» تقابل«وجه 
تواند افراد این دو گروه را که یکـی بـا نـام عزتمنـدان و   این دو تصویر متقابل میۀمقایس

اند، در ذهن مخاطب حاضر سازد و وجـه برتـری  دیگری با نام خواران و ذلیالن معرفی شده
ِوهللا  :فرماید آیه که می ۀگروه عزتمندان را با توجه به ادام ِّ ُ العزة ولرسوله وللمَ ْ ِ َ َِ ِِ ُِ َ ُ َّ َؤمننيْ ِْ ِوضوح   به

بـه . خوبی بیانگر تفاوت این دو گروه اسـت اسلوب هنری تقابل در اینجا به. نشان دهد
کید نحوی عبارت  َ األَّنَجِرَُْل«عالوه، در این آیه تأ َا األَھْنِ مُّزَعْ  و استفاده از حروف قوی َّلَذْ

  .ستمرار آن داردّو مد نشان از قصد قطعی منافقان برای انجام کار و عزم بر ا
قوا مما رزقن  ۀدر آی َوأ ْ َْ َ َّ ِ ُ ِ

َ َن قبل أن یِ مُامکَ ْْ َ
ِ ْ َأىتَ ِ

ُ أحدمکْ ُ َ َ َ املوت فیَ َْ ُ َ َقول رب لوالْ ْ َ ِّ َ َ َ أخرتىن إىل أجل قریـب فأصـدق ُ َّ َّ َ َ
ٍ ِ

َ
ٍ َِ َ ََ

ِ َ ْ َّ
ُوأک َ نيِ مْنَ َن الصا ِ ِ َّ َ )سـلوب در قالـب ا» رسـیدن مـرگ فـرا«ِ معنای ذهنـی )١٠/ منـافقون

َ املـمُُکَدَحـَأ َِىتْأَیـ اسـتفاده از تـصویر . و فعل حرکتی بیان شده است» تشخیص«  بـرای ُتْوْ
 در ٣بـه معنـای آمـدن» أتـی«فعل . انگیزد  خیال مخاطب را برمیۀان مفهوم مرگ، قویب

کـه » مـرگ«بنـابراین در اینجـا بـه . رود  به کار مـی٤استعمال رایج خود تنها برای انسان
                                                                 

  ).٧/١٣: ١۴١٠، فراهیدی( قواّقتهم فتفرّ فریأ: واّفانفض. ١
 )اینجا منافقاندر (تر از دیار خود به دست افراد نیرومندتر  کردن افراد ضعیف اخراج ذلیالن کنایه از خارج. ٢

  .است
  .)١/٢٩: ١٣۶٠مصطفوی، ( اند نیز معنا کرده» مراه با سهولتآمدن ه«را » تیانإ«. ٣
: ١۴١٠فراهیدی، ( برای انسان است» أتی«در این عبارت بیانگر کاربرد فعل » فالن «ۀواژ. »أتانی فالن«. ٤

٨/١۴۵.(  
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توانـد حرکـت  جرد و ذهنی است، شخصیت انسانی داده شده اسـت کـه مـی ممفهومی
از آنجـا کـه ایـن فعـل در شـمار افعـال .  برود و جان او را بگیـردیکند و به سمت کس

دادن بـه  و شخـصیت» أتی«ِحرکت موجود در فعل (حرکتی است، هر دوی این عوامل 
رسـد،  مـی گ انـسان فـراای کـه در آن مـر نظر یعنی صحنه به ترسیم تصویر مورد) مرگ

 ٍلَجـَأ َىلِإ ِىنَتْرَّخـَأ َالْوَلـ همچنین اسلوب همـاهنگی هنـری در عبـارت . کمک نموده است
کند؛ به این ترتیب که با توجه به مفهوم آیه، فردی که مـرگ   خودنمایی میَقَّدَّصَأَ فٍیبِرَق

ِّأخـر لـی «: ویـدکنـد، پـس بایـد بگ رسیده است از خداوند تأخیر آن را طلب می او فرا

َأخرتىن إىل أجـل قریـب فأصـدق اما عبارت به صورت » قّدّجلی فأصأ َّ َّ َ َ
ٍ ِ

َ
ٍ َِ َ ََ

ِ َ ْ َّ
 آمـده اسـت تـا ریـتم 

 عبارت بنـا ّبنابراین ساختار فوق بر اساس ریتم موسیقی کل. ِموسیقی عبارت حفظ شود
آهنـگ . تبا طنین واژه، ایجاد شده اس» قّدّأص« همچنین تصویر در فعل ١.شده است

این کلمه به خاطر وجود دو تشدید پشت سر هم، سنگینی خاصی به ریتم کلی آن داده 
» صـاد«دو بار تکرار حرف . م نموده استیدادن را ترس است و معنای کثرت در صدقه

خـدایا مـرگ مـرا بـه تـأخیر بینـداز تـا در راه تـو : در این فعل نیز بـه ایـن معناسـت کـه
  .های بزرگی دهم صدقه

   آیات سورۀ منافقونّ هماهنگی هنری مرتبط با کل.٣ـ١ـ٣
: ١۴٢٣ سالمه،(خورد   هماهنگی میان فواصل آیات به چشم می،در تمامی آیات این سوره

است کـه در  »هماهنگی در ریتم موسیقی«این قسم از هماهنگی در شمار موارد . )٣۵۵
، »عملـونی «،»کـاذبون«اینجا بـا مراعـات فواصـل متـساوی در انتهـای آیـات همچـون 

حـروف . تا انتهای سوره حاصـل شـده اسـت... و» رونّمتکب«، »ؤفکونی«، »فقهونی«
ن تناسـب ریـتم موسـیقی کـل سـوره یبنابرا. ًپایانی فواصل در این آیات دقیقا یکی است

  .ها حفظ شده است  آنۀواسط به
                                                                 

قـرار » العظـم «ۀ از واژپـیش» یّمنـ« که چنانچـه واژه )٣ /مریم( ِّىنِ مـُمْظـَعْ الَنَهَ وِّىنِ إِّبَ رَالَق مانند عبارت . ١
 ۀکـه ایـن واژه در جایگـاه کنـونی خـود بـا کلمـ  سنگینی حس خواهد شد؛ چرا،بگیرد، در وزن عبارات

ِّقال رب إىن : ًکامال در توازن است» یّإن«
ِ ِّ َ َ َ
/  ِّوهن العظـم مـىن ِ ُ ْ َ ْ َ َ َ  . ًبه این ترتیب، موسیقی درونی این آیه کـامال

 فهم اسـت زان شدت حساسیتی که در درک آن به کار گرفته شود، قابلموزون و هماهنگ است و به می
  ).١٠۶: ١۴١۵قطب، بن سید (
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   منافقونۀ تحلیل آماری آیات تصویری سور.۴ـ١ـ٣
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  اسلوب های تصویر

  ثر مدۀ بررسی آیات سور.٢ـ٣

   نگاهی گذرا به سوره.١ـ٢ـ٣
فضای این سـوره و زمـان نـزول آن مـشابه .  کوتاه تشکیل شده استۀ آی۵۶این سوره از 

شـده پـس از   نازلۀ مدثر نخستین سورۀبر اساس برخی روایات، سور.  مزمل استۀسور
 و در طبق روایات دیگر، ایـن سـوره پـس از دعـوت علنـی پیـامبر.  علق استۀسور

در هــر . )۶/٣٧۵١: ١۴١٢قطــب، بــن ســید ( و اذیــت مــشرکان فــرود آمــده اســتزمــان آزار 
طباطبـایی، ( شده باشد ِهای قرآنی نازل رسد این سوره جزء اولین سوره صورت، به نظر می

 روانی قرآن با جاهلیـت و ۀهای مبارز ای از حلقه این سوره در قالب حلقه. )٢٠/٧٩: ١۴١٧
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ــات مــدۀســور. ســتیزانۀ آن اســت  حــقتــصورات ــا فواصــل متنــوع دارد و یثر آی  کوتــاه ب
برخی . )۶/٣٧۵۴: ١۴١٢قطـب، بن سید ( توان دید موضوعات و تصاویر مختلفی را در آن می

 و امـر بـه ابـالغ رسـالت، اعـالن تکریم پیامبر: ند ازا اغراض کلی این سوره عبارت
هول و هراس ، صبر، انذار مشرکان از ی و معنویت پروردگار، امر به تطهیر جسمیوحدان

  .)٢٩/٢٧٣: تا عاشور، بی ابن( روز رستاخیز، توصیف اهوال جهنم

   مدثرۀسور  عناصر تصویرپردازی در.٢ـ٢ـ٣
َا أَی آیات  ُّ ِّا املدثَ َّ ُ ْ قـم فأنـذر٭ُرْ ِ ْ َ َ ْ َّ وربـ٭ُ َفکـ َكََ َ وثی٭ِّْربَ ِ ْ فطھـرَكَابـَ ِّ َ ر٭َ ْ والرجـز فـا ُُّ ْ َ َ ْ َ وال٭َ َـْسَتْکمتـنن  َ ْ ُ ْ َُ ِّلربـَ و٭ِ َ  َكِ
ْفاصـرب ِ ْ َ
 )همچون سورۀ مزمل، از جا برخاستن حضرت رسـول )٧ـ١/ مدثریی را بـا نـدا 

نهـاد، نـشان  شـب کـه مـسئولیتی سـنگین و خطیـر را بـر دوش وی مـی آسمانی در نیمه
از » همـاهنگی هنـری«نظـر از اسـلوب  ات، برای ایجاد تصویر موردیدر این آ. دهد می

ِتـصاویر . استفاده شده اسـت» های کوتاه  نمایش صحنههماهنگی در مدت زمان«نوع 
 ١کردن، خداوند را به بزرگی یاد کردن، تطهیر لباس، برخاستن، انذار«ِدرپی و کوتاه  پی

خره صـبر در راه نگذاشتن در مقابل احـسان و نیکـویی و بـاال ها، منت دوری از ناپاکی
د بلکـه نیازمنـد گذشـت نپـذیر باشـ مسائلی نیستند کـه در یـک لحظـه انجـام» خداوند

 ایـن ِکه در اینجا بیانـ » قصر«ِتدریجی زمان است؛ اما خداوند متعال با استفاده از ابزار 
، همـه را در  ــ هاست نمودن این صحنه اعمال در قالب عباراتی بسیار کوتاه برای مختصر

همچنین در ایـن آیـات . جا جمع کرده و در برابر مخاطب به نمایش گذارده است یک
. متناسب با مضمون و محتوای این آیات اسـت» ترک«به جای » هجر «ۀاستفاده از واژ

شــامل را ... اســت و دوری جــسمی، زبــانی، قلبــی و» تــرک«تــر از  عــام» هجــر «ۀواژ
 هجرانـی اسـت کـه بـا قلـب، )٣٠ /فرقان( اًورَُْم َآنْرُقْا الَذَه  ۀًشود؛ مثال هجران در آی می

ر بنـابراین، عبـارت . فتـدا زبان و عمل اتفاق می ْوالرجـز فـا ُُّ ْ َ َ ْ َ تـشویق و ترغیـب بـر تـرک 
برای ایجاد تصویر در این آیـه از اسـلوب . )٢٩٩ :١۴٢۵، ابراهیمـی( هاست گناهان و ناپاکی

هماهنگی هنری به شکل هماهنگی کالم با مضمون و محتوا استفاده شده اسـت و ایـن 

                                                                 
قطـب، بـن سـید ( در زبان عربی کنایه از طهارت و پاکیزگی قلب، اخالق و عمل اسـت» تطهیر لباس«. ١

  .تواند باشد به عالوه، مجاز نیز می). ٣٧۵۴/۶: ١۴١٢
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منـت  چند آیه است که صبر خالصانه، نیکویی بیً کامال متناسب با تصویر کلی این معنا
که اینها حاصـل  بر دیگران، تعظیم خداوند و دیگر امور را به نمایش گذارده است؛ چرا

همچنـین واژۀ . گونـه گنـاه و ناپـاکی جانبـه از هـر شود مگر با دوری کامل و همـه نمی
ده اسـت؛ نیز جسمیت داده شـ» رجز«در این عبارت فعل حرکتی است و به » هجرت«

سـوی  هـا دوری گزیـد و بـه تـوان از آن اند کـه مـی ها همچون اجسام مادی گویا ناپاکی
  .ها هجرت کرد خوبی

ر ىف النـاقور غرض تصویر در آیـات  ِفـإذا 
ُ َُّ ِ َ ـ ِ َ َ

َ فـذ٭ِ ْ َكِلَ ْمئـذ َ َ ٍ ِ ٌم عـسريَ ِ َ َلکـ  ا٭ٌ ْ َ ُافرین غـريَ ْ َ َ ِ  ِسٍريَـ ِ
است که از » شدن های برانگیخته صحنه«از نوع » یامتهای ق صحنه«بیان ، )١٠ـ ٨/ مدثر(

نفـخ «چندین اسلوب در تصویرگری آن استفاده شده است؛ برای نمونه اگر در اینجا از 
ِر ىف الناقور به جای » فی الصور

ُ َُّ ِ َ ِکمتری داشـت، یشد، آیه شدت موسیقای  استفاده می 
عد که از سختی بسیار شدید روز قیامت  بۀ نخست با آیۀحال آنکه کوبیدن به ناقور در آی

نیـز بـه » موسـیقی« اسـلوب ،در ایـن آیـات. ًگویـد کـامال هماهنـگ اسـت سخن مـی
ِر ىف  شدت و قوت موسیقی در عبـارت . رآفرینی این صحنه کمک نموده استیتصو َ ـ ِ ُ

ِالنـاقور
ُ َّ
 ِنقـر«آمدن فعل  و مجهول» قاف« به خاطر دو بار تکرار حرف

 کـه هـر دو بـه» ُ
 این شـیپور اسـت و بـا یبخشند، بیانگر شدت خشونت صدا ِموسیقی عبارت شدت می

ر دارد یکه صفت تکر» راء«همچنین حرف . ِبودن این روز هماهنگ است »یوم عسیر«
سـوی آن  ها متوجه صـدای آن شـوند و بـه  انسانۀحکایت از چند بار دمیدن دارد تا هم

ّو مد، نشان از آشکاری، » سین« خاطر حرف نیز به» عسیر «ۀِموسیقی واژ. روانه گردند

ِسختی و مشقت بسیار زیاد این روز هولناک دارد و همگان قـدرت ادراک و فهـم آن را 
اسـتفاده » غیـر یـسیر«و » عـسیر«در آیات نهم و دهم نیز از اسلوب تقابل میـان . دارند

کید بیشتر بر شدت سختی این روز است   .ِشده است و این اطناب برای تأ
ًارهقه صـعودَس  ۀ آیدر ُُ َ ُ ِ ْ های   از صحنهیتصویری گویا و زنده برای بیان یک )١٧/ مدثر( اُ

مـصدر ثالثـی » ارهـاق«. های مادی است، به کـار رفتـه اسـت قیامت که از نوع عذاب
کلمـۀ . )۴/٢۴۶: ١٣۶٠مصطفوی، ( مزید به معنای فراگیری چیزی با سختی و مشقت است

 یبنـابراین، معنـا. )٣/٨۶: ١٣٧۵طریحـی، ( العبور است ۀ صعبنیز به معنای گردن» َصعود«
. »فرساسـت رفتن از گردنه، سخت و طاقت عذابی که همچون باال«: شود آیه چنین می
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همچنین برای . را نشان دهد» عذاب«استعاره است تا معنای » رفتن از گردنه باال «تعبیر
صـفت .  استفاده شده اسـت»کردن رفتن و صعود باال«ِتحریک تخیل، از فعل حرکتی 

. ِدر این آیه بیانگر آشکاری این عذاب و سروصـدای آن اسـت» صاد«و » سین«ِصفیر 
ِنشان کثرت و بلندی گردنه » اًصعود «ۀّمد نیز دال بر استمرار و کشش است، لذا در واژ

ِبـه دلیـل نزدیکـی مخـارج » سأرهقه«موسیقی . و در حقیقت، کثرت عذاب الهی است
  .شود و با معنای نهفته در آن متناسب است  زبان تلفظ میِحروف با مکث

ِرفته برای نمایش تـصویری از مفهـوم ذهنـی  هم آیات هجدهم تا بیست و هفتم روی
ایـن تـصاویر در شـمار . عناد و استکبار فردی است که در آیات قبـل بـه آن اشـاره شـد

 ایـن آیـات بـر پایـۀ تـصویرپردازیکه توان گفت  بنابراین، می. های طوالنی است صحنه
کـه » ّثـم«است؛ زیرا حرف تراخـی » هماهنگی در مدت زمان نمایش تصویر«ِاسلوب 

موسـیقی . هاست، چهار بار تکـرار شـده اسـت  زمانی حوادث و تطویل آنۀبیانگر فاصل
همچنـین . ِشدت قوی است و این قوت بر قوت معنا نیز تأثیر گذاشته اسـت آیات نیز به

 َلِتـُق های صوتی  تکرار نغمه. ًایی آیات کامال بارز و آشکار استزیبایی صوتی و موسیق
 ْنِإ : چنین قرآن را خوار شـمردند کند که این ّ تصویر تهکم قریش را ترسیم میَرَّدَ قـَفْیَک
  . ُرَثْؤُ یٌرِْ َّالِإا َذَه

ِتـصویر اندیـشیدن عمیـق و : درپـی آمـده اسـت های این آیات به صورت پی صحنه
ر و قـدر : ن فرد معاندسنجید َإنه  َّ َ َ َ َفکـ ُ َّ ِ اوۀاندیش ِبودن فکر و ، سپس بیان ناصواب  :  َفقتـل ِ ُ َ

َف قدرْیَک َّ َ َ
 سپس تکرار نکتۀ قبل ، : َمث قتل ک َ ِ ُ َّ َف قدرْیُ َّ َ َ

 ِکردن دوبـارۀ فـرد معانـد  ، سپس نظر
َمث نظـر : دادن به قصد نظریه َ َ َّ ُ

 ر هـم کـشیدن اود ، سپس رو تـرش کـردن و چهـره :  َّمث ُ
َعـبس و َ َ ِکردن او به قرآن و حقیقت مفـاهیم   استکبار وی و پشتۀ و در نهایت، صحنَبـَسَرَ

َسـتْکمث أدبر وا : آن ْ َ ََ ْ َ َّ  ۀکنـد و چهـر  خیـال را تحریـک مـیۀشدت قو ها به این صحنه.  ََربُ
کشد و   به تصویر میمغیره را که این آیات در شأن او فرود آمد، به طور ملموس بن ولید

  .گذارد ًکردن و سایر حاالت او را کامال به نمایش می اخم، تکبر، پشت
ِقتـ : برانگیـز اسـت گیری خداوند در این آیات بسیار توجـه  موضعۀنحو َدرَ قـَفْیـَ کَلُ َّ

  ؛
کید است، به این معنـا کـه ! مرگ بر او باد تکرار این عبارت در میان آیات سوره برای تأ

بیـانگر » راء«تکـرار . توجـه اسـت موسیقی این آیات نیز جالـب.  مرگ بر او بادًحقیقتا
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به معنای فعـل، شـدت بخـشیده اسـت و » دال«تشدید در .  این نفرین الهی استتکرار
همچنـین . »ّفکـر«تـر از  ارزیابی است و قـوی» ّقدر«معنای . دهد تکرار آن را نشان می

» دال«. ِدر این فعل، مناسب تکرار اسـت» راء«مشدد و » ِدال«، »قاف«وجود حروف 
انـد و معنـای فعـل را قـوی  مخـرج و از حـروف نطعـی هم» قتل«در » تاء«و » ّقدر«در 

 و در اینجا میـل )۵٩: ١٣٧٠بیگلری، ( صفت انحراف دارد» الم«همچنین حرف . اند کرده
َّمث  ۀموسـیقی آیـ. دهـد سوی مـرگ را نـشان مـی به معنـای آن تـأثیر  نیـز در َرَسَبـَ وَسَبَ عـُ

هـای بـسیار و  دنیگذاشته است، به طوری که تـصویر ایـن فـرد معانـد را پـس از اندیـش
کنـد و چهـره در هـم  های مجدد ترسیم کرده است و سـرانجام رو تـرش مـی کردن نظر
ِاین معنا از دو بار تکـرار . دارد کشد و کراهت و ناخشنودی خود را آشکارا اعالم می می

و دو بـار تکـرار » بسر«در » راء«همچنین وجود حرف . شود میفهمیده » سین«حرف 
ِبیانگر تکرار کراهت او و شدت آن است، به طوری که بـر تمـام » باء«ِدار  ِحرف شدت

ِپــس از اظهــار علنــی کراهــت، تــصویر اســتکبار ورزیــدن و . نهــد حــاالت او تــأثیر مــی
 صـحنه از اسـلوب فعـل برای نمایش این. ِکردن او به قرآن نمایش داده شده است پشت

بـه عقـب «بـه معنـای » أدبـر«فعـل . حرکتی استفاده شـده اسـت تـا تخیـل را برانگیـزد
. ، تصویر روگردانی شخص معاند، از حـق و حقیقـت را ترسـیم کـرده اسـت»بازگشت

ِبیانگر تکرار عناد و تعدد آن اسـت» راء«حرف  ّ در نهایـت، پـس از طـی ایـن مراحـل . ِ
  . ُرَثْؤُ یٌرَِّْالِإا َذَ هْنِإ : را آشکار کرد و گفتچندگانه، حقیقت سخن خود 

َ تبىق والَال  غرض تصویر در آیات َ ِ ْ ُ تذرُ َ ِ لواحـة ل٭َ ٌ َ َّ ِلبـشرَ
َ َ ْ علی٭ْ َ عة عـشرَ َھـا  َ َ َ َ ـْس ِ َ )بیـان )٣٠ــ٢٨/ مـدثر 

از مـصدر » ةّلواحـ «ۀکلمـ. اسـت» هـای مـادی عـذاب«از نـوع » های قیامـت صحنه«
» بـشر «ۀکلمـ. کردن رنگ چیزی به سیاهی یا سرخی است  دگرگونبه معنای» تلویح«

 یعنی آتـش جهـنم بـا ِرَشَبـْلِ لٌةَاحَّوَل بنابراین . به معنای پوست بدن است» بشرة«نیز جمع 
طباطبـایی، ( ًها را کامال دگرگـون سـازد سوزاندن شدید قادر خواهد بود رنگ پوست بدن

ملمـوس، وجـود نـوزده فرشـتۀ عـذاب بـرای هـای  کی دیگر از عـذابی. )٢٠/٨٨: ١۴١٧
ذکر عدد در اینجا بـه تحریـک تخیـل کمـک نمـوده .  َرَشَ عَةَعْسِا َھْیَلَع : ان استیدوزخ

  .گذارد است؛ زیرا جزئیات صحنه را به نمایش می
ــات  ــصویرگری در آی ــرض ت ــلَوا غ ْلی ــرَّ َل إذ أدب َ ْ َ ْ

ِ ــصبح إذ٭ِ َ وال
ِ ِ

ْ ُّ َا أســفرَ َ ْ َ
 )ــدثر ــ٣٣/ م ــان  ب)٣۴ـ ی
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های تشخیص، فعل حرکتی، و تقابل به تصویر  است که با اسلوب»  طبیعتهای صحنه«
هـای مقابـل یکدیگرنـد، شخـصیت  در اینجا شب و روز کـه پدیـده. کشیده شده است

و منظـور، ) فعـل حرکتـی(رود  کنـد و مـی شب همچون انسان پشت می. اند افتهیانسانی 
صـبح نیـز همچـون انـسانی اسـت کـه . سـتآمدن روز ا ِشدن آن در مقابل پیش ناپدید

 حالـت ،با این تصویر. دارد  آن را از چهرۀ خود برمی،نقاب زده است و به هنگام دمیدن
ِکـردن روی خـود، وجـودش را آشـکار  شـود کـه بـا نمایـان انسانی در ذهن متصور مـی

  .مند شوند سازد تا دیگران از فوایدش بهره می
ْمنُکملن شاء   ۀدر آی ِ َ َ ْ َ َم أِ َن ْ َ ـْ َقدم أو  َ ْ َ َ َّ َأخرَ َّ َ

 )ذهنـی از اسـلوب ییبـرای بیـان معنـا )٣٧/ مدثر 
.  به جای طاعت و معصیت اسـتفاده شـده اسـت»رّیتأخ« و »مّیتقد«فعل حرکتی در افعال 

افتـادن  نکردن از حق، و تصویر جلـو  بیانگر پیروی،افتادن از قافله ماندن و عقب ِتصویر جا
آیـه کـه در مجمـوع بایـد گفـت . حق در درک حقیقت هستی اسـت پیروی از ۀدهند نشان

هـا کـه ایمـان  ها که ایمـان بیاورنـد و چـه آن  چه آن؛ بشر استۀبیانگر عمومیت انذار به هم
 یـا ؛رابطه با قرآن باشـد دهد که احدی نیست که بی اسلوب تقابل در اینجا نشان می. نیاورند

. ندا افتادگان کنند که عقب یا از حق عدول میند ا کنند که جلوافتادگان حق را پیروی می
  .)٢٠/٩۵: ١۴١٧طباطبایی، ( در هر صورت از این دو حالت خارج نیستند

س مبـا کـُک غرض تصویر در آیات  َل  َ ِ ٍ ـ ْ َ ٌسبت رهینـةُّ َ ِ َ ْ َ اب الی٭َ َ إال أ ْ َ َ ـ ْ َ َّ
ِمـنيِ ـ٭ِ َ ىف جنـات  َ ٍ َّ َ َساءلونِ ُ َ ِ عـن ٭َ

َ
رمني َا ِ ِ ْ ُ

َسلَک ما ٭ْ َ َم ىف سقرُکَ َ َ ِ َ قالوا مل ن٭ْ ْ َ ُ َ من املصلنيُكَ ِّ َ ُ ْ َ َ ومل نـ٭ِ ْ َ ِ نطعـم املـسکُكَ ْ ُِ ْ ِ ْ ُ وک٭َنيُ ائـضنيَ وض مـع ا َنـا  ِ ِ
َ ْـُ َ َ ُ َ  ٭َّ

ُوک ُنَکنا َ َذب بیَّ ِ ُ ِوم الدینِّ
ِّ ِ َ حىت أتانا الی٭ْ ْ َ َ َ َّ ُقـنيَ ِ )از قـسم » هـای قیامـت صـحنه«بیـان  )۴٧ــ٣٨/ مـدثر

اسـت کـه از طریـق اسـلوب گفتگـوی میـان بهـشتیان و » های معنـوی عـذاب صحنه«
س مبا کُک در اینجا عبارت . دوزخیان به تصویر کشیده شده است َل  َ ِ ٍ

ْ َ ٌسبت رهینةُّ َ ِ َ ْ َ َای   صحنه
 مجرمـان ۀهـای بهـشتیان دربـار بیانگر کثرت سـؤال» لونءتسای«ّمد در . تصویری است

َسـلَک اَمـ : است، حال آنکه سؤال حقیقـی تنهـا یکـی اسـت َم ىف سـقرُکَ َ َ ِ ْ ؟ علـت ایـن امـر
ّممکن است به تعدد سؤاالت بهشتیان از دوزخیان بازگردد؛ به این معنا که یک سـؤال را 

 شـود پرسـند و همـین امـر سـبب اذیـت و آزار اینـان مـی بارها از افراد متعدد دوزخی می
ْقـالوا مل  : گوینـد ه میشنویم ک یدر مقابل، پاسخ دوزخیان را م. )٢٩/٣٠٣: تـا عاشور، بی ابن( َ ُ َ
َ مـن املـصلنيُكَن ِّ َ ُ ْ َ َ ومل نـ٭ِ ْ َ ِ نطعـم املـسکُكَ ْ ُِ ْ ِ ْ ُ وک٭َنيُ ائـضنيَ وض مـع ا َنـا  ِ ِ

َ ْـُ َ َ ُ َ ُ وک٭َّ َنکـنـا َ ُ َذب بیـَّ ِ ُ ِوم الـدینِّ
ِّ ِ َ حـىت أتانـا ٭ْ َ َ َّ َ
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َالی ُقنيْ ِ  .»اشتغال و سرگرمی به باطل به صورت گفتاری یا عملـی و بلکـه غـور » خوض
ائضنيُک  ۀدر آی» خاء«دو بار تکرار . )٣٣٢: ١۴٢۵ابراهیمی، ( در آن است وض مع ا َنا  ِ ِ

َ ُْ َ َ ُ َ َّ
 کـه 

صفت خروره دارد، بیـانگر سروصـدای زیـاد اهـل باطـل در دنیاسـت و اینکـه سـخنان 
کثـرت غـور و » خائـضین«ّمـد در . ِزننـد امـا در گمراهـی آشـکارند فریبنده بسیار مـی

 ۀنیز بر اسـاس قاعـد» ّنکذب«فعل . دهد  را در باطل و انحراف نشان میِرفتن ایشان فرو
 ایـن ۀهمـ. بـه معنـای تکـذیب بـسیار اسـت» ّزیادة المبانی تدل علـی زیـادة المعـانی«

:  وضعیت دوزخیان در دنیاست که تا لحظۀ مرگ سـرگرم بودنـدۀدهند گفتگوها نمایش
 َحىت أتانا الی ْ َ َ َ َّ ُقنيَ ِ  .در ایـن آیـه از اسـلوب » مرگ«ِیرگری معنای ذهنی همچنین برای تصو

این تـصویر . آید ها می سوی انسان مرگ با پای خود به: فعل حرکتی استفاده شده است
کنـد، از حرکـت و حیـات نیـز  های هول و هراس را به انسان القا می عالوه بر آنکه سایه

ِات بیانگر آشکاری در این آی» خاء«و » سین« مکرر از حروف ۀاستفاد. برخوردار است
  .ها در دوزخ است وضعیت سخت جهنمیان و سروصدای زیاد آن

َفما هلم عن التذرک در آیات  ِ ْ َّ
ِ

َ ْ ُ َ َ َة معرضنيَ ِ ِ ْ ُ ٌأ محر مستنفرةَ ک٭ِ َ ٌِ ْ َ ْ ُ ُ ُْ ُ َّ ٍ فرت من قسورة٭َ َ َ ْ َ ْ ِ ْ َّ َ
 )غرض  )۵١ـ۴٩/ مدثر

: ١۴١٢میـدانی، ( عیـت اسـتاست؛ مثالی تصویری که برگرفتـه از واق» مثل«تصویر، بیان 
 گفتگوی میان ایـشان ۀدر این آیات برای همان دوزخیانی که در آیات پیش صحن. )٣۶١

دار بـودن،  با بهشتیان مطرح شده بود، تصویری ترسـیم شـده اسـت کـه در عـین خنـده
 از ١تـصویر خـوف و اعـراض مـشرکان. انگیـزد تعجب و استهزای مخاطب را نیـز برمـی

ات قرآن، در قالب صحنۀ فرار سـریع خـران وحـشی از شـیر درنـده مواعظ دینی و تذکر
ای کـه دارای  زبـان آشناسـت؛ منظـره ایـن تـصویر بـرای مـردم عـرب. ترسیم شده است

حرکت تند و خشن است و در عین حال اگر آدمیان را هنگام ترسـیدن از چیـزی بـه آن 
د نـشان دهـد کـه خواهـ خداوند با ایـن آیـه مـی. تشبیه کنند، در نهایت مسخرگی است

 »آدم«ِها از یادآوری روز سخت عذاب تا حدی است که انـسان را از  شدت اعراض آن
ً کامال زنده را ترسیم ۀموی نوآور قرآن این صحن قلم. کند بودن تبدیل می» خر«بودن به 

بـن سـید ( شدن به آن، شرمگین گـردد کرده است تا نفس آدمی از مشاهده و تصور شبیه
                                                                 

روگردانـی اسـتفاده شـده به معنای » اعراض«ِنوی است، فعل حرکتی که امری مع» تذکر«در اینجا برای . ١
  .است
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دلیل . )٢١٢: ١۴٠٩جوزیه، (  بیانگر نهایت مذمت این افراد است؛ زیرا)۶/٣٧۶٢: ١۴١٢قطب، 
تشبیه حالت درونی این افراد به حالت االغ از آن روست که این حیوان به هیچ روی اهل 

شدت از  ِتعقل نیست و در نهایت بالهت است؛ بنابراین به محض شنیدن صدای شیر به
است؛ زیرا طبق قاعـدۀ » نافرة«تر از  در اینجا بلیغ» مستنفرة «ۀکاربرد واژ. گریزد آن می

در اینجـا . دهـد شدت گریز و فرار را نشان می» ّزیادة المبانی تدل علی زیادة المعانی«
از اسلوب هماهنگی هنـری بـه نحـو همـاهنگی » شدت گریز و فرار«برای تصویرگری 

ه دلیل دو بـار تکـرار نیز ب» ّفرت«ِموسیقی . کالم با مضمون و محتوا استفاده شده است
ِوقفۀ عمل گریز و تجدیدشوندگی آن داللت دارد بر تکرار بی» راء« ِ.  

  تحلیل آماری آیات تصویری سورۀ مدثر
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  گیری نتیجه
های ایـن جـستار را تقویـت   رسید که صحت فرضیهیتوان به نتایج از آنچه گذشت، می

  :کند می
ً و مدنی تقریبـا یکـسان ییات مکهای تصویرپردازی در آ شیوهکه توان گفت   می.١

ِهای تحریک تخیل و بیان تصویری از طریـق حرکـت، گفتگـو، اسـتعاره،  است و شیوه
تنها تفاوت این اسـت کـه . صورت گرفته است... تجسیم، تشخیص، موسیقی، تقابل و

شـود؛ بـرای  ِ استفاده از قاعدۀ تصویر و تعدد اغراض آن کمتر دیده مـی،در آیات مدنی
 ۀدر سـور. اسـت% ٨٠ مـدثر ۀو سـور% ۴۵ منافقون ۀصد آیات تصویری سورنمونه در

بیـشترین تعـداد » موسیقی«به کمک اسلوب » معنای ذهنی«مدنی منافقون بیان غرض 
 مکـی ۀآیات را به خود اختصاص داده است، در حالی کـه در تـصویرگری آیـات سـور

و » همـاهنگی هنـری «های به همراه اسلوب» های قیامت صحنه«ِشتر از غرض یمدثر، ب
هـای قیامـت نیـز بـه ترتیـب از  در تـصویرگری صـحنه. استفاده شـده اسـت» موسیقی«

ها اسـتفاده شـده اسـت و ایـن  بیش از سایر اسلوب» گفتگو«و » موسیقی«های  اسلوب
. های قیامـت هماهنـگ اسـت ها و تطابق آن با صحنه ًمسئله کامال با ویژگی این اسلوب

ِجدیت مسئلۀ قیامت و معاد امری است که بـا بـه کـارگیری تندی، خشونت، قطعیت و 
های مختلـف نیـز بـه  های گفتگوی میان گروه شود و صحنه اسلوب موسیقی حاصل می

  .شدنی است» گفتگو«یاری اسلوب 
هـای مـدنی  پردازند و سوره های مکی به ایجاد عقیده یا تصور می از آن رو که سوره

ِد و از آنجا که ایجاد نخستین یک پدیـده بـه مراتـب کنن به تطبیق همان عقیده توجه می
های مکی ضروری است  در سورهکه تر و دشوارتر از تطبیق آن است، باید گفت  حساس

ًحس و وجدان مورد خطاب قرار گیرد تا آن مفهوم کامال در ذهن تثبیت شود و این جز 

ــصاویر ملمــوس و عینــی در ذهــن مخاطــب ــصویری و اســتفاده از ت ــا شــیوۀ ت ــسر ب  می
  . استفاده از ابزار عقل و منطق کارسازتر است،اما در مرحلۀ تطبیق. گردد نمی

اند؛ زیـرا  های قیامت در آیات مکی باالترین درصد را به خود اختصاص داده صحنه
تر و دور از دسترس باشد، برای نمـایش آن بیـشتر  ملموس  غیر،هر چه یک مفهوم ذهنی
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از این .  قیامت برای مشرکان بسیار نامتعارف بودۀ پدید.شود  تصویر استفاده میۀ قاعداز
های گوناگون به اثبات و تثبیت آن در ذهـن اعـراب پرداختـه  رو، قرآن کریم به مناسبت

 نخـست ۀهای مدنی و در نیمـ های مکی نیز پیش از سوره است و با توجه به اینکه سوره
  .ابدی ته میکارکردی برجس» تصویر «ۀاند، قاعد  رسالت نازل شدهۀدور

طور که سید قطب این قاعده را ابزار برتر بیان در قرآن معرفی کرده است، باید  همان
کارکرد این قاعده در فهم قرآن و برقراری ارتباطی دوطرفه و زنده میـان قـاری که گفت 

که با نگاه تصویری به آیات قرآن همه چیز ملمـوس  و نص قرآن نقش اساسی دارد؛ چرا
هـای  توان هماهنگی و تناسب کلی اجـزای سـوره می» تصویر«ل قاعدۀ از خال. شود می

تصاویر بـا مـضمون «، »تصاویر آیات با یکدیگر«ِقرآن را دریافت؛ مانند هماهنگی میان 
 ۀالبتـه شایـست. »هماهنگی تصویر بـا موسـیقی«، »هماهنگی موسیقی با محتوا«، »آیات

شدن غرض دینی از ورای   محققیادآوری است که کارکرد و هدف تصویرپردازی قرآن
  .تصویر حسی است
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  یشناس تابک
  .ق ١۴٢۵َسلونی،  ، دمشق، مؤسسة البالغ ـ دارامثل البیان فی تفسیر القرآنابراهیمی، علی،  .١
یر و التنویرعاشور، محمد بن طاهر،  ابن .٢   .تا جا، بی ، بیالتحر
  .ق ١۴١٢ دار المعرفه، ، بیروت،تفسیر القرآن العظیمکثیر دمشقی، اسماعیل بن عمر،  ابن .٣
یـة اآلداب، ّ کل،، ربـاطالـصوتی التناسب البیانی فی القـرآن؛ دراسـة فـی الـنظم المعنـوی وابوزید، احمـد،  .۴

  .م ١٩٩٢
  . ش١٣٧٩، تهران، نی، فرهنگ معاصر عربی ـ فارسیآذرنوش، آذرتاش،  .۵
  .ق ١۴٢۴اآلفاق العربیه،  ، قاهره، دارالتصویر عند العربباشا، احمد تیمور،  .۶
  .ش ١٣٧٠جا، کتابخانۀ سنایی،  ، بیّسر البیان فی علم القرآنبیگلری، حسن،  .٧
یماالقیم،  جوزیه، ابن .٨   .ق١۴٠٩المعرفه،  بیروت، دار، تحقیق سعید محمد نمر الخطیب، مثال فی القرآن الکر
ًالصورة البالغیة عند عبدالقاهر الجرجـانی منهجـا و تطبیقـادهمان، احمد علی،  .٩ دار، ، دمـشق، نـشر طالسـً

  .م ١٩٨۶
 العلـم ـ الـدار ، دمـشق ـ بیـروت، دارالمفـردات فـی غریـب القـرآنراغب اصفهانی، حسین بن محمـد،  . ١٠

  .ق ١۴١٢الشامیه، 
  .ق ١۴٢٣، قاهره، دار اآلفاق العربیه، االعجاز البالغی فی القرآن الکریمحسین، ، محمدهّسالم . ١١
  .ق ١۴١۵جا، دار الشروق،  بی، التصویر الفنی فی القرآن بن ابراهیم شاذلی، قطببن سید  .١٢
  .ق ١۴١٢، بیروت ـ قاهره، دار الشروق، فی ظالل القرآنهمو،  . ١٣
  .ق ١۴١٢، بیروت، دار الهادی، الصورة الفنیة فی المثل القرآنیحسین علی،  صغیر، محمد .١۴
  .ق ١۴١٧، ی، قم، دفتر انتشارات اسالمالمیزان فی تفسیر القرآنن، یمحمدحس، سیدییطباطبا .١۵
  .ش١٣٧۵فروشی مرتضوی،  کتاب، تهران،  و مطلع النیرینمجمع البحرین،  بن محمدلدینطریحی، فخرا .١۶
  .ق ١۴١۴جا، دار الشروق،  ، بیدراسات فی النقد المسرحی و االدب المقارنعشماوی، محمد زکی،  .١٧
  .ق ١۴١٠، قم، هجرت، کتاب العینفراهیدی، خلیل بن احمد،  .١٨
  .ش ١٣٧١.  الکتب االسالمیه، تهران، دارقرآن قاموساکبر،  علیسیدقرشی،  .١٩
یعة االسالمیة و الفنون قضاة، احمد مصطفی علی،  .٢٠ ، بیـروت ـ )التصویر، الموسیقی، الغناء، التمثیـل(الشر

  .ق ١۴٠٨ ،عمار الجیل، دار عمان، دار
  .ش ١٣٨١، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمی ـ سمت، تجوید قرآن کریمقمحاوی، محمدصادق،  .٢١
یمالتحقیق مصطفوی، حسن،  .٢٢   .ش ١٣۶٠، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، فی کلمات القرآن الکر
  .ش ١٣۶٨جا، مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسالمی،  ، بیحلیة القرآنمحسن، سیدموسوی بلده،  .٢٣
  .ق ١۴١٢القلم،  ، دمشق، دارامثال القرآن و صور من ادبه الرفیعمیدانی، عبدالرحمن حسن حبنکه،  .٢۴
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  ١٣٩۵  بهار ـ تابستان،٢٣ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسالم ،قرآنی یها آموزه

  
  ؛ّجهنم با خداوندی گفتگو

  لیتمث یا تیواقع
    ١ابوالقاسم حسینی زیدیسید  
    ٢زاده حسن نقی  
    ٣مرتضی حسینی شاهرودیسید  

  دهکیچ
ّ بعد از صدور محکومیت مجرمان در قیامـت، از جهـنم ،طبق گزارش قرآن کریم

 اسـت؟ ی سکونت کفار و بیگانگان مکانی باقیآیا باز هم براکه شود  پرسیده می
 سـه تفـسیر ارائـه بـارهآیا مجرمی باقی مانده است؟ در ایـن : دهد دوزخ پاسخ می

 تمثیـل و بیـان زبـان حـال ی شـریفه را نـوعۀبرخی از مفسران ایـن آیـ :شده است
زخ هم به زبـان حـال پرسد و دو یاند که خداوند به لسان تکوین از جهنم م دانسته
 ی حیـات و زنـدگی جمع دیگری بر این باورنـد کـه آخـرت سـرا.گوید یپاسخ م
 برخـوردار بـوده و سـخن از پاسـخ ی است و جهنم هم از حیـات و شـعوریواقع
 بـه حـذف مـضاف بـاره از مفـسران در ایـن یها، انـدک در کنار این دیدگاه. است

                                                                 
 ٢١/١٢/١٣٩٣: رشیخ پذیتار ـ ١٠/١/١٣٩٣: افتیخ دریتار.  
  .(abolghasem.6558@yahoo.com) مشهدی فردوس دانشگاهی اسالم معارفی مدرسی دکتری دانشجو. ١
  .(naghizadeh@ferdowsi.um.ac.ir)) مسئول ۀسندینو (مشهدی فردوس دانشگاه استاد. ٢
  .(sahrudi@Ferdowsium.ac.ir) مشهدی فردوس دانشگاه استاد. ٣
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خواهد  یجهنم است و خداوند م نّخطاب خداوند به موکال: گویند اند و می قائل
  .که از آنان اقرار بگیرد

هـا و بررسـی  این نوشتار پس از بیان مستندات و دالیل هر یک از این دیـدگاه      
ها، به این نتیجـه دسـت یافتـه اسـت کـه بایـد دیـدگاه دوم را تـرجیح داد و بـه  آن

خواهـد  یپرسش و پاسخ مّکارکردهای نظریه اول هم پایبند بود زیرا آیه با ایراد این 
 مجرمـان را احاطـه ۀبه این امر اشاره کند که قهر و عذاب خداونـد از اینکـه همـ

را کـه مـدعیان ه شـود آنچـ کند، قاصر نیست و با حقیقی دانستن مفاد آیه هم می
 متقن و ی از این رو تا زمانی که دلیل.تمثیلی بودن آیه در پی آن هستند، تأمین شود

وی گرداندن و انصراف از ظاهر آیه به دسـت نیایـد، نبایـد از آن قابل قبول برای ر
  .رویگردان بود

  .ّجهنم، گفتگو، زبان تمثیلی، زبان نمادین، زبان حال :یدیلکواژگان 
  مقدمه

 هر سـخنی از جملـه کـالم وحـی بـدون آشـنایی بـا زبـان ۀدستیابی ما به مقاصد گویند
 تکلـم و خـط و ۀ لغـت و لهجـ،مقولـهمقـصود از زبـان در ایـن . یست او میسر نۀمفاهم

نگارش نیست که میان اقوام گوناگون متفـاوت اسـت، زیـرا زبـان قـرآن عربـی اسـت و 
هـای  متمایز از صدها نوع زبـان دیگـر اسـت؛ بلکـه در قلمـرو درونـی هـر یـک از زبـان

های مختلف علمی نیز وجود  موجود، نوعی تمایز در گفتمان و نوشتار به تناسب گرایش
کـه هـر کـدام اصـطالحاتی ... نند زبان حکیمان، عارفان، پزشـکان، نحویـان ودارد ما

ً تفهیم مقاصد خویش دارنـد و غالبـا ۀ ویژِای  محاورهۀ علمی و طریقۀمخصوص به حوز

شـوند، هرچنـد بـا آن  ای با معنای لغوی آغازین خـود متفـاوت مـی واژگان در هر عرصه
  .شوند بیگانه هم نمی

 معنای حقیقـی آن کلمـه اسـت، ۀای، اراد ام کاربرد هر واژهقصد اولیه به هنگگرچه 
توانـد بـه هنگـام   عرف وجود دارد آن است که گوینده مـیۀمعیار دیگری که در محاور

 با استفاده از قرائن و شواهد به انواع گوناگون مجاز، تمثیل، تشبیه، کنایه، اسـتعاره، ،نیاز
ها برای رفع نیاز خویش  که انساندهای زبان  بنابراین انواع کاربر.متوسل شود... اشاره و

  در عـرف،کننـد هـا اسـتفاده مـی در زندگی روزمره و بیـان مقاصـد درونـی خـود از آن
هـا نیـز ایـن حقیقـت سـریان دارد و مـورد   فرهنگۀعقالیی پذیرفته شده است و در هم
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  . همگان استاتفاق
 و چـه از لحـاظ فرض بحث این است که زبان قرآن، چه به لحاظ سـبک بیـان پیش

گونه امر غیـر واقـع و خـالف   حق و صدق بنا شده است؛ از این رو، هیچۀمحتوا، بر پای
 خیـال یـا ی راهیـابۀحقیقی به آن راه نیافته و بر همین اساس، تقـسیم آیـات قـرآن بـر پایـ

ها موجه نیست؛ زیرا هر آنچه قرآن کریم از حوادث گذشته بیان نموده، از  اسطوره به آن
  . برخوردار استینمای  و واقعحقانیت

 که با آن مواجهیم این است که آیا واقعی دانستن محتوای قرآن با پـذیرش یاما پرسش
نکه در رسیدن به اهداف و مقاصـد ی در تضاد است یا ا،گونه اذعان به مجاز و تأویل هر

ب  برای رویگردانی از ظاهر متن و انحراف به نمادانگاری آن کـسیتوان مجوز قرآن می
 سومی هم وجود دارد که در عین اعتقاد به حقانیت مفاهیم قرآن، هدف ۀنمود و یا گزین
آنکه از صورت ظـاهر مـتن   آن را در نظر داشته و بییبخش بخشی و معرفت واالی تعالی

  قاعده؟ مند، نه بی ّبگذریم و به نوعی تأویل تن دهیم، اما تأویلی ضابطه

  ها دگاهید
ها و مسائل به تجزیـه  د با حفظ ظواهر و تاریخی دانستن گزارهان مشهور مفسران کوشیده

چند ایـن ها را حقیقی تلقی نمایند؛ هر و تحلیل آن بپردازند و تمام عناصر و اجزای گزاره
 در ،نبیا به نـوعی پذیرفتـه اسـتاهای مربوط به  ها به ویژه داستان دیدگاه در برخی گزاره

به آسـانی قابـل ...  و زمین، رجم شیاطین ود با آسمان چون سخن گفتن خداونیموارد
شده هم در برخی از موارد، در پاسخ برخـی هضم نخواهد بود و حتی مفسران یادفهم و 

: ١۴١٨؛ زحیلـی،  ١/۶٩: تـا شـوکانی، بـی: ک.ربـرای نمونـه (انـد  ّاز شبهات به تکلف دچـار شـده
  .)٧٧: ١٣٧٧؛ معرفت، ١/١٣۴

اعـم از   قرآنـی رد قـصص قـرآن ـیهـا  گـزارهۀبرخی هم پا را بسی فراتر نهاده و همـ
 شـمرند هـا برمـی داننـد و بـه عبـارتی از اسـطوره عناصر و ماجراهاـ را حکایت مقـام مـی

  .)١۵٣: ١٩٧٢، اهللا خلف(
فـرض  شـده، گروهـی از مفـسران هـم بـا پـیش ذکرۀهای دو نظریـ با توجه به چالش

 بـه تحلیـل و تفـسیر آن ، قرآنـییاهـ  بودن مفاد برخی از آیات و داستاننمادینتمثیلی و 
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هـا واقعـی بـوده و تحقـق  بر طبق مبنای گروه اخیر، عناصر داستان. اند ردهک اقدام آیات
شوند ولی ماجراهـای  اند و به عنوان نماد و سمبل یا تخیل شناخته نمی خارجی نیز داشته

 همـانند عتقد ایشان م.)١٣٢: ١٣٧٢مطهری، (باشد  ِ زبان حال و حکایت مقام می،شده نقل
طـور متناسـب از ه گونه که دین مشتمل بر ابعـاد مختلفـی اسـت، در متـون دینـی نیـز بـ

ایـشان قـضایای قـرآن را ترکیبـی از انـشا، اخبـار، . های متفاوت استفاده شده اسـت زبان
  .)٣/٧٨: ١۴١٧طباطبایی، (د ندان تمثیل، کنایه، استعاره و حقیقت و مجاز می

هـا و   داسـتانی، طـرح بعـض»سـمبل و نمـاد«نظـور از  می گـاه،تر به عبارت روشن
ت یـواقعآنکـه  ، بـیده و آرمـان اسـتیـ ایـکها بـه عنـوان  تی از شخصیف برخیتوص
خارج از  ژه ـیام وی پیکانتقال » سمبل و نماد« منظور از ی داشته باشد؛ اما گاهیخارج

 و یان واقعـ داسـتیـکان یـار، در قالـب بیـع  تمـامی الگـوۀـ و ارائـ انکحصار زمان و م
 و یخیالم خـدا و شـواهد تـارکـبا توجه به شأن .  استیقیت حقی شخصیکف یتوص

د آمـده، نـوع دوم اسـت کـه تعریـف ی آنچه در قرآن مج و امامانامبریانات پیب
  .باشد تفسیر تمثیلی و نمادین همین مورد می

: انـد اشـتهگونه بیـان د  در قرآن اینیهای  وجود چنین گزارهۀاین گروه در مورد فلسف
شـده در چـارچوب محـاورات  بیان معارف بلند و معنوی در قالب الفاظ محدود و وضع

  .عادی ممکن نیست مگر با استفاده از زبان نمادین
 نیـست و در ی جدیـدۀاین نوع تفسیر نسبت به برخی آیات در میان مفـسران، پدیـد

ون اولیـه  و مفسران قـر...های دور و حتی در زمان تابعان مانند مجاهد و عطاء و گذشته
 آلوسی برخی از ایـن نظـرات را ذکـر کـرده .نیز سابقه دارد... مانند ابومسلم و طبری و

 عالمه ،)١/٢٠۴: ١۴١٧( از مفسران جدید هم عالمه طباطبایی .)١/۵۵٣: ١۴١۵: ک.ر( است
 ،)١١٩ ــ١١٣: ١٣٨١(موسـوی عـاملی الـدین   عالمـه شـرف،)۵١۵ ــ ١١/۵١۴: تـا بـی(مطهری 
 و ،در بــین مفــسران شــیعه...  و)٧٧: ١٣٧٧( معرفـت ،)٢٩٠ـــ٣/٢٨۶: ١٣٨٧(ی آملــی جـواد

 )٣/١٠٣: تـا بـی(، مراغـی )١۵/٨۴: ١۴١٨( وهبه زحیلی ،)١/٢۶٧: تا رضا، بی رشید(محمد عبده 
در میان مفسران اهل سنت در مورد بعضی از آیـات و قـصص قـرآن ایـن نظریـه را ... و

  .اند پذیرفته
 ۀآیـ، به طور خـاص و مـصداقیتوان  آیا میی این نکته است که مقاله در صدد بررس
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 ق را به صورت نمادین یا سمبلیک تفسیر نمود یـا ضـروری اسـت کـه آیـه بـر ۀ سور٣٠
 البته پیش از .ظاهر خودش حمل شود و یا معنا و تفسیر دیگری برای آن قابل ارائه است

های زبانی و اقسام آن  لت وجوه دالۀای دربار طرح جزئیات بحث، ضروری است مقدمه
  .بیان شود

  )فیتعر وی شناس مفهوم (١یزبانی ها داللت وجوه
: تـا یبـجرجـانی، (لـه اصـلی   موضـوعیعبارت است از استعمال لفظ در معنـا: حقیقت. ١

  .اراده کنندرا که لفظ دست و پا را بگویند و اندام مخصوص  ؛ چنان)٢۴٨
، گذشـتن و عبـور کـردن و راه )راه راست(مجاز در لغت به معنای طریق : مجاز. ٢

آورد و  شود که شخص در کـالم مـی  به لفظی گفته می٢گذر است و در اصطالح ادبی
ای  کار بردن قرینهه معنای دیگری غیر از معنای اصلی و ظاهری آن را در نظر دارد و با ب

تفتـازانی، (ذهن مخاطب را از معنای ظاهری به معنای باطنی مورد نظر خود منتقـل سـازد 
بنابراین در مجاز الاقل باید پای دو معنا در میان باشد که . )٢٧۵: ١٣٧٣؛ شـیرازی، ٣۴٨: تا بی

ای در کـالم »قرینـه« کالم به مـدد ۀ وجود دارد و گویندیو پیوند» عالقه«ها  میان آن
دیـدن بـرای (خود، ذهن شنونده را از معنای حقیقی به معنای مجازی کالم منصرف سازد 

  .)٧٣ و ۴۵ ـ۴٣: ١٣٧٣ صفا، ؛٢/٩٨: ١۴١۶سیوطی، : ک.رع مجاز انوا
ح نکردن است و در اصطالح یده سخن گفتن و تصریی پوشاه به معنیکنا: کنایه. ٣
عنی به کار بردن کلمه، در معنایی که از لـوازم ی؛  الزم استۀان، ذکر ملزوم و ارادیعلم ب

گری یًثال وقتی کسی در گفتگو با د م؛)٢/٣٠٢: ١٣٧۶زرکشی، : ک.ر(معنای آن کلمه است 
د که عمر مـن از یگو ه میی به کنا،»ام شتر از تو پاره کردهیراهن بیمن چند پ«: دیگو می

 ،شتریـهـای ب شتری دارم، چه اینکه از لوازم پاره کـردن جامـهی بۀتر است و تجرب تو افزون
  .سپری نمودن عمر بیشتر است

ه در آن کـردن اسـت کـه ینـه آوردن و تـشب نمویاین واژه در لغت بـه معنـا: مثل. ۴
                                                                 

 کـالم، شـدن تـر کامـلی بـرای ولـ ،اسـت لیـتمث ۀواژ حیتوضـ باشـد، یمـ بحـث محـل بـه مربوط آنچه. ١
  .گردد یم فیتعر هم گرید اصطالحات

  .است خارج بحث محل از که باشد یم همی فلسف اصطالحی دارا مجاز البته. ٢
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 و یا قـصد بـه اشـخاص، اشـی از رویا شـده ش شـناختهی از پـی و مقاصد اخالقمفاهیم
 ،سندهیـه نوک ان معنی بد.)۴/١۶٨: ١۴٠٨؛ طریحی،  ٨۶: تا یبجرجانی، (شود  یحوادث منتقل م

بتوانـد ه کـنـد ک ی انتخـاب مـی داستان مورد نظر را طورۀها، حوادث و صحن تیشخص
 .ندک داستان است به خواننده منتقل یت ظاهریتر از روا قیًه معموال عمکمنظور خود را 

ه خواننده با تأمل ک پنهان ۀیا چند روی یکار دارد و ک آشۀی رویکل یب، تمثین ترتیبه ا
 ی اخالقـیا تـهک نیً که معمـوال حـاویلی تمثیها هیا رویه یار به روک آشۀیو دقت در رو

  ١.برد ی میاست پ
ای برای بیان مقصود خود، مطلبی حکیمانه به کار برد که ادعـای او را  وقتی گوینده

عمـل بـه زنبـور  عـالم بـی«: گویـد ًجسته اسـت؛ مـثال مـی اثبات کند، او از تمثیل بهره
 را، چـون مثل ادب کردن احمـق: شیخ گفت«:  و یا)١٢٢: ١٣٨٢، سعدی(» عسل ماند بی

  .)٣٢٠: ١٨٩٩میهنی، (» تر گردد بیشتر خورد تلخچند آب است در زیر حنظل، هر
ها و پندهای خود را در قالب امثال  تاب الهی هم بعضی از رهنمودها، دستورالعملک

 یانیـل بـرای شـنونده بیـه مثـل و تمثکـن نکتـه یـبرای ما بازگو فرمـوده و بـا توجـه بـه ا
 ابهامات را برطـرف و رساند و  مردم میۀروشنگرانه دارد، مقصود و منظور را بهتر به عام

ا یـهـا بهتـر اثـر بگـذارد و تلخـی  ند تا بر قلوب انـسانک ارتر میکقت موضوع را آشیحق
کنده را به حالوت و لطافـت مبـدل سـازد و ارزش آن را  ح و پوستیی گفتار صرکخش

  ٢.باال ببرد
  :دهد گیری از تمثیل در کالم وحی چنین توضیح می  بهرهبارۀقرآن کریم در

 پـشه و حتـی بـاالتر از آن ] ماننـدکوچـکًموجودات ظاهرا [ه مثال به کنیاخداوند از 
دانند حقیقتی اسـت از طـرف  اند می ها که ایمان آورده کند و در این میان آن بزند شرم نمی

گوینـد   و مـی]این موضوع را بهانه کرده[اند  ها که راه کفر را پیموده پروردگارشان و اما آن
اری را بـا آن گمـراه و یل چه بوده است؟ آری خدا جمـع بـسن مثیمنظور خداوند از ا

  .)٢۶ /بقره(سازد  ند، ولی تنها فاسقان را با آن گمراه میک ت مییری را هدایثک ۀعد
                                                                 

 بـری مبتنـ واقـع در او دگاهیـد نیـا و شـده لیتمث به قائل ،قرآنی بیغ اتیآ ۀنیزم دری یطباطبا عالمه البته. ١
 معهـودی معان و الفاظ مخاطب، بهی دیجد مفهومی القای برای عرف زبان در .است قرآن زبان بودنی عرف
  .)٢/٣٢٠: ١۴١٧: ک.ر (است ردهک عمل گونه نیهم زین خداوند و شود یم استفاده صارفه ۀنیقر همراه به
  .گردد یم مشخصی لیتمث زبان و مثل نیب تفاوت حاتیتوض نیا با. ٢
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  ق ۀسور ٣٠ ۀیآ یبررس
 روز قیامت آن است کـه پـس از صـدور محکومیـت کفـار بـه یها  آثار و نشانهۀاز جمل

 یشـود کـه آیـا دیگـر بـرا یه دوزخ خطاب مشقاوت و سکونت در دوزخ، ندا صادر و ب
 مانده است و یا مملـو از کفـار گردیـده و دیگـر یکفار و بیگانگان ظرفیتی باق سکونت

 مانده اسـت، یچنانچه از بیگانگان باق: دهد دوزخ چنین پاسخ می.  پذیرش نیستیجا
ْ : )١۵/۴۴۵: ١۴٠۴حـسینی همـدانی، (مکان پذیرش موجـود اسـت  ول َ ِم  ُ ـ ُ َ ِھـ هـل امـتألت َ

ْ َ ْ ِ َ َ َّ ََ
ول هل من مزیـد ٍو ِ َ ِ ْ َ ُ ُ َ َ )؟ یآیـا پـر شـد: گـوییم یرا که به دوزخ مـ یروز] یاد کن[؛ )٣٠ /ق

  آیا افزون بر این هم هست؟: گوید یم
مفاد این آیـه اینکه نخست :  کریمه دو پرسش اساسی مطرح شده استۀدر تفسیر آی

َمألََأل : دفرمای ی که م سجده قابل جمع استۀ سور١٣ ۀچگونه با آی َ نـة والنـاس ْ ِن جھ من ا
َّ ََّ َِ ِ

ْ َ َِ َ َّ َّ
َأجخعني ِ َ ْ کنده سازم ی؛ سوگند یاد م  دیگر اینکه چگونـه .کنم که دوزخ را از جن و انس آ

تصور دارد کـه دوزخ مـورد خطـاب واقـع شـده باشـد و ایـن خطـاب تـا چـه انـدازه از 
  نمایی برخوردار است؟ واقع

  هیآ دو مفادی ازگارس ۀنحو) الف
ْهل مـن ن به تبیین مراد و منظور از یهر گونه پاسخ به پرسش نخست ِ ْ ٍ مزیـدَ ِ َ بستگی خواهـد 

  : در این مورد دو تفسیر ارائه شده است.داشت
که در روایـت آمـده اسـت   گرفته شود چنانینخست اینکه استفهام، استفهام انکار

افزون بـر ایـن : گوید یجهنم م ی یعن؛)۵/١١۴: ١۴١۵؛ عروسی حویزی، ۵/١۴٨: ١۴١۶بحرانی، (
ْهل من اینجا :  مجاهد گوید.ممکن نیست ِ ْ ٍ مزیدَ ِ َدیگـر ی یعنـ؛ کفایـت اسـتی به معنـا 

 شبیه مـوردی کـه ،)٩/٢٢١: ١٣٧٢طبرسی، ( نمانده است ی باقی پر شدن جهنم ظرفیتیبرا
به منزل خود وارد : ندپرسید ّمکه از پیامبر خدا روز فتحکه در در روایت آمده است 

 گذاشـته اسـت؟ ی بـاقیا  مـا خانـهیآیا عقیل بـرا: ی؟ حضرت در پاسخ فرمودشو ینم
 مدینـه هجـرت یبـه سـو ّهاشـم از مکـه ی کـه بنـی زیرا هنگـام؛)٨/٢۶٧: ١۴٠٣مجلسی، (

آیه چنین خواهد بود که  یابنابراین معن. هاشم را فروخته بود ی بنیها نمودند، عقیل خانه
 ۀ سـور١٣ ۀن ترتیب با مضمون آییبد. )٩/٣۶٩: تـا طوسی، بی(ی باقی نمانده است ًقطعا جای
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کیدسجده  در آن ی خواهد بـود کـه تهدیـد الهـا بر این معنیً کامال هماهنگ بوده و تأ
  .شود یافته و دوزخ از کافران و مجرمان ماالمال میًروز کامال تحقق 

ًد کـه جهـنم واقعـا خواسـتار تعـداد انـ اما برخی مفسران در مورد این وجه بیان داشته

 .کند که بـر ظـرفیتش افـزوده شـود  در واقع طلب می. از گناهکاران شده استیبیشتر
خواهد که بـاز هـم افـراد   میی یعن؛طلبی جهنم است ی فزون،بنابراین منظور از این جمله

ً اصـوال طبیعـت هـر موجـودی ایـن اسـت کـه . پیدا شوند که به دوزخ راه یابنـدیبیشتر

پذیرد نـه بهـشت از   اشتهایی که هرگز سیری نمی؛کند ًسنخ خود را دائما جستجو می هم
  .)٢٢/٢٧۵: ١٣٧۴مکارم شیرازی، (نیکوکاران و نه دوزخ از بدکاران 

 ١٣ ۀآید که چگونه مفهوم ایـن سـخن بـا آیـ اما بر اساس تفسیر دوم چالشی پدید می
  .آید ، سازگار می»کنم ی پر م و انسّوزخ را از جند«: دیفرما ی سجده که مۀسور

ّاند که در جوامع اهل سنت ذکر  در مقام حل مشکل، برخی به روایتی تمسک کرده

  :شده است
 در روز ی تعـالیه خـداکـانـد  ردهکت ی رواغمبری بن عباس از پره و عبداهللایابوهر

شان یدوزخ اافران و فاسقان را به دوزخ رانند و کد تا یامت به نگهبانان جهنم امر فرمایق
خداوند خـود قـدم بـه ،  در این حال.ندکرا به کام خود فرو برد و باز هم زیاده طلب 

 :١۴٠١بخـاری، ( ١ام دیگر بس اسـت و پـر شـده: گوید نهد و آنگاه دوزخ می دوزخ می
،  دمــشقی؛ ابــن کثیــر٢۶/١٠۵: ١۴١٢؛ طبــری، ٨/١۵١: تــا نیــشابوری، بــیقــشیری ؛ ۴٨ ـــ۶/۴٧

  .)۶/١٠٧: ١۴١۶؛ سیوطی، ٣/٣١: ١۴١٢

ند مخـالف نقـل و عقـل ک ی تجسم و تشبه میکه اقتضااینروایت به دلیل  البته ظاهر
جرجـانی، : ک.ر( مگر آنکه تأویل قابل قبولی برای آن ارائه شود )٩/١٩: ١۴٢٣کاشانی، (است 
؛ ابن عطیه ١٣/٣٣٨: ١۴١۵؛ آلوسی، ۵/۴۵۵: ١۴١٩؛ ابن عجیبه، ١٨/٧۵: ١۴٠٨؛ رازی، ٩/٢٩٩: ١٣٧٧

  .)۵/١۶۶: ١۴٢٢ندلسی، ا
 زیـرا ؛شـود ی همواره دلیل بر پر نشدن تلقی نمـیطلب فزون ا باید توجه داشت کهما

 آن ی تمنـا کنـد کـه رویباشـد بـاز هـم کـس ً مثال پر از غذایظرفکه ًاوال ممکن است 
 یا بـه معنـ کـهممکـن اسـت ً ثانیا این تقاضـا.تر گردد انباشته شود و محتوای آن متراکم

                                                                 
  .»قول قط قطیها فیار قدمه علّضع الجبیف«. ١
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وسـعت و گنجـایش  یتر و یا تمنا ییق مکان بر دوزخیان و مجازات دردناک تضتقاضای
: ١٣٧۴مکـارم شـیرازی، (بیشتر و در پـی آن فـراهم شـدن امکـان ورود نفـرات بیـشتر باشـد 

 ۀدهد که دوزخیان بسیارند و جهنم منظر یم  نشانی به هر حال این آیه به خوب.)٢٢/٢٧۶
 ۀ است که فکر درباریا گونه است و به ید جی دارد و تهدید الهیهولناک و وحشتناک

دهـد  یمـ  و به آدمیان هشدار)٧/١٣٧: ١۴٢۴مغنیـه، (افکند  ی می لرزه بر اندام هر انسان،آن
توانـد در جـای   چنین تـذکاری مـی.افتادگان به آتش باشیدی از درکه مبادا شما هم یک

چـک کمـک  نفـس آنـان در برابـر گناهـان بـزرگ و کوّداری و کف خود به خویشتن
  .نماید

  )یاصل چالش (دوم پرسش) ب
 فاقد درک و شعور است مخاطـب یسؤال اصلی این است که چگونه دوزخ که موجود

نماید؟ این پرسش با سه پاسخ مواجه  شود و با خداوند گفت و شنود می یخداوند واقع م
  :شده است

  گفتگو بودنی لیتمث: ّاول
  ١:اند که برخی مفسران تصریح کرده

ی القلـب  فـیر المعنـیقـصد بـه تـصوی ی الذ٢لییّهنم و جوابها من باب التخسؤال ج«
ّأن جهنکّد، لحد ی الوعّق حقیل لنا تحقّته تمثیتثبو : ١٣۶۵صـادقی تهرانـی، (» ثّم تتحـدّ
  .)۶/۴۵۵: ١۴٢٣کاشانی، : ک.نیز ر؛ ٢٧/٢٩٢

سان  گویا خداونـد بـه لـ. تشبیه و بیان زبان حال استی شریفه نوعۀ آی،بر این اساس
  :گوید و به قول یکی از نویسندگان پرسد و او هم به زبان حال پاسخ می میتکوین از جهنم 

؛ )٣١١: تا سید رضی، بی(» ن، مقام القول المسموع باألذنی بالعك األمر المدریفأقام تعال«
شود، در جایگاه امری که با گوش شـنیده  خداوند امری را که به مدد چشم درک می

  .اده استشود، قرار د می
                                                                 

 آن دری ا نکتـه و بـودهی عربـ عبارت خود بر دیتأک آنکه لیدل به اند نشده ترجمهی عرب عبارات ازی برخ. ١
  .است نهفته

ــتخ ۀواژ. ٢ ــارات در، ریتــصو و لیی ــز مفــسران عب  ؛٢/٣۴٩: ١٩٩٩ ،ینخجــوان: ک.ر (اســت آمــدهی ادی
  .)٢۶/٣٠۴: ١۴١٨ ،یلیزح ؛۴/٣٨٨: ١۴٠٧ ،یزمخشر
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 اسـت کنایه از وسیع بودن قلمرو جهنم برای پذیرش کـافران و مجرمـان ، این آیهلذا
  .)٢١/١٨۵: ١۴١٩، اهللا فضل(

ای   جهنم را با اشتعال و التهـاب فزاینـدهونده خداک است ین اوضاع و احوال روزیا
ج کنـد و فـوج فـو فار در درون خـود دارد، از انـس و جـن پـر مـیک فرو بردن یه براک

ه دوزخ در کـ این سخن درست مانند آن اسـت .ریزد  اعمال را در آن میِمستحقان کیفر
 یافر و فـاجرکـن یـاده بـر ایا زیآ: دی بگو»؟یا پر شدیآ«: پرسد یه مکجواب خداوند 

  .)۵/۵٧: ١٣٩٨ثقفی تهرانی، (ه آن را درون خود هضم کنم؟ کهست 
  :شعر عنتره است  آنۀدارد؛ نمون فراوان ۀ مختلف سابقیها زبان نظیر این تعبیر در

  ١تحمحمی بعبرة ولإو شکا                        ا بلبانهـع القنـزور من وقأف  
  )۵١: ١۴١۴؛ مفید، ١۵/٣۵٨: ١۴١٢طبری، (  

  :گوید یشاعر دیگر م
  ٢یرویدا قد مألت بطن مهال                       امتأل الحوض و قال قطنی  

  )٢/١١٣: ١۴١٠؛ ابن شهرآشوب مازندرانی، ٩/٣۶٩: تا طوسی، بی: ک.ر(  
م از سؤال و جـواب جهـن: گوید چنین میصراحت ه  بالجامع جوامعصاحب تفسیر 

  : دارداه دو معنک در دل است یدن معنایشکر یل است و هدف آیه به تصوییباب تخ
کنـده چکشود تا آنجا  یدار بودنش پر م  دامنهۀ جهنم با هم.١  یزیـه بر آن فـضای آ
  .شود یوده نمافز

 ورود ی بـرای اضـافین ورود افـراد، جـایه در عـکـ جهنم آن اندازه وسعت دارد .٢
  .)۴/١۶٩: ١٣٧٧طبرسی، (گران هم دارد ید

  : فیض کاشانی آورده استبارهدر همین 

                                                                 
داد  ی که سر میا شسته بود با اشک چشم و زمزمهناش   سینهر که بیمن برگشت و از تیر یمرکب سوار«. ١

 بـه را یسـوار بکـمر حـال زبـان خـود رشـع در شـاعر هکـ است نیا سر بر  شاهد.»من شکایت نمود به
 زیـن یبعـد شـعر در .اسـت شده انیب جهنم حال زبان قرآن در هک گونه همان است، نموده ریتعب تیاکش

  .است حال زبان نقل سر بر شاهد
 قـلی لـم والحوض«. »ام شکم خود را پر نموده  دهید کهیمرا بس است، مهلت: گفتو شد  حوض پر«. ٢

 القـول كذلکف ،یبطن تمأل قد مهال یقطن: لقالت نطقی نّمم انتک لو هاّوأن متالئهاا عن أخبر ماّنإو اًیئش
  .)٢/٢٧٨: ١۴٠٩، یّحل (»ةیاآل یف
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ّنها مع اتأ یالمعنیر والتصوییل وء بهما للتخی سؤال و جواب جقیل« یهـا ساعها تطـرح فّ
َمألََأل  لقوله ئ تمتلیّ حتاًج فواًالناس فوجّالجنة و َ َن جھْ َّ َ َ َّدخلها یث یّنها من السعة بحأ و

ّنها من شدة زفأیها بعد فراغ وفیدخلها ومن  کثر المـستکّتـشبثها بالعـصاة ّیرها وحدتها وّ
 :١٣۶٨قمـی مـشهدی، : ک.نیـز ر؛  ۵/۶٣: ١۴١۵فـیض کاشـانی، (» ادتهمیـالـب لزطاللهم و
  .)۵/١۴٣: ١۴١٨؛ بیضاوی، ١٢/٣٩٠

  مـــیار و اثـــفکا ز ـــی آیدـــر شـــپ           مــیر جحـد بـیه گوـک یدران روزـان  
  نست حال نفس و وجه حرص و آزیا           ازـدر مجـان» دیهل من مز«د او یگو  

  )١/٧١٨: ١٣٧٨علیشاه،  صفی(  
  :اند ِت حمل آیه بر این گونه تفسیر، سه وجه بیان کرده علبارۀاین گروه در

  :فرماید می ،خداوند که عالم مطلق است و بر همه چیز احاطه دارد) الف
َوما ی ـ  َ ْعزب عنَ َ ُ ُ ِّ ربْ ْ منَكَ ِ مثقال ذرة ىفِ ٍ َّ َ

ِ
َ ْ َ األِ َرض والْ َ ِ َ السماء والِ ىفْ َ ِ َ ْصغر منَ أَّ ِ َ َ ِ ذلْ

َ والَكَ َّ إالََربْکَ أَ
ٍتـاب ِ کِ ىفِ َ

ٍمبني ِ ُ )ن و نـه در آسـمان از پروردگـارت ی، نـه در زمـیا هّ بـه وزن ذریزیـ؛ چ)۶١/ یـونس
تاب روشن ثبت که در کست، جز آنیتر ن تر از آن و نه بزرگ کوچکست و نه یده نیپوش
   .است
َوما اک  ـ َ ُن اهللاَ ّ ْزه من ِلُی َ َ ْ ِ ُ َ ِ

َء ىف السمْ َّ ِ َاوات والٍ َ َ ىف األَِ ْ
َرض إنه اکِ ُ َّ ِ ِ ًن ْ َعِل ً قـدیرَ ِ  یزی نه چ؛)۴۴/ فاطر( اَ

او دانـا و . اهـد رفـترون نخویـ قـدرت او بۀن از حـوزی در زمـیزیـها و نه چ در آسمان
  .تواناست

  :فرماید  نیز میامام علی
گاه باشید که خداوند از درون بندگان پرده برمی  آنـان ۀگیرد، نه آنکه بر اسرار پوشید آ

گاه نیست و بر آنچه در سینه ه خواسـت آنـان را خبـر اسـت، بلکـ ها نهفته دارنـد بـی آ
 ِ برابر نیکوکاری و کیفرْدهند و پاداش آزمایش کند تا کدام یک اعمال نیکو انجام می

  .)١۴۴ۀ خطب، ١٨٧ :البالغه نهج (ها باشد  مکافات در خور بدی

گـاه بـوده و اسـتفهام حقیقـی او از  بنابراین خداوند به حـاالت و وضـعیت جهـنم آ
  : راه دیگری را باید برگزیددوزخ، فاقد هر گونه توجیه است و لذا

» ِهل امتألتَو
ْ َ َ ْ ِ َعـالم بـأحوال یه تعـالّقـه ألنـیف، ال سـؤال اسـتفهام حقیـر و توقی تقر 

  .)٩/۵٣٨: ١۴٢٠ابوحیان اندلسی، (» مّجهن
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 خداوند این مخاطبه را که به صورت زبان حال بوده، در اینجا در ظاهر حقیقـی )ب
  :تر به مخاطب منتقل نماید املآورده است تا مقصود خود را بهتر و ک

 لباس المحسوس ی بإبرازه فیر المعنیتصویل وء بهما للتمثیالجواب جوهذا السؤال و«
  .)٢۶/١٢۵: تا مراغی، بی(» ضح أمرهّتیل

 هر دو در سطح یو عام ه عالمکق است یق و دقاین حقایی تبین راه برایتر  آسانْلَثَم
  .)٣/۶٢: ١۴١٧طباطبایی، ( ١ندشو یمند م  خاص خود از آن بهرهۀو مرتب
لـذا بایـد و و مخاطبه با آن معنا نـدارد و جهنم موجودی غیر عاقل است و گفتگ) ج

  :برای جلوگیری از لغویت، قائل به تمثیلی بودن این آیه شویم
مکـارم (» ! الخطـابیب علـیتجّیر عاقل فترد و موجود غیهکیف تخاطب النار وهو «

  .)١٧/۴٧: ١٣٧۴شیرازی، 

  گفتگو بودنی قیحق: دوم
طباطبـایی، ( اسـت ی واقعـی حیات و زنـدگی آخرت سرایتفسیر دیگر این است که سرا

 حیـات و درک و شـعور ی همه چیز و از جمله بهشت و جهـنم از نـوع.)١٨/٣۵۴: ١۴١٧
 از طرفی بهـشت سـخت در اشـتیاق مؤمنـان .)۴/١١٠: ١۴٠٨گنابادی، (شوند  یبرخوردار م

 جهنم زبانی ناطق خواهد یار مجرمان؛ بنابراین خداوند براو دوزخ سخت در انتظ است
را یـست، زیـار نکـای قابـل ان  چنـین نکتـه.امت به سخن در خواهد آمدید که روز قیآفر

ها و اعضا و پوست بدن انسان را بـه زبـان آورد، در تـوان اوسـت  ه دستک ییهمان خدا
 کـه ی جـای.)٩/٧٣: ١۴١٢ی، ؛ مظهـر٩/٢٢١: ١٣٧٢طبرسـی، (ز به سـخن آورد یه جهنم را نک

دهند، چه جای شـگفتی   مییگواه آیند و شهادت و  پیکر انسان به سخن درمییاعضا
اکنـون در ایـن   هـمی به اعتقاد بعـض،است که بهشت و دوزخ چنین باشند؟ فراتر از این

 درک و شعور برخوردارند و جملگی تسبیح و حمد ی ذرات جهان از نوعینیز تمام دنیا
سـبزواری (یند که این تسبیح و حمد در آیـات مختلـف قـرآن مـنعکس اسـت گو یخدا م

                                                                 
 مـردانشـعرا و  یحتـ و نامعـصوم و گذشته امبرانیپ هکبل است، ردهک استفاده لیتمث از قرآن تنها نه. ١

 وضـربت«: دفرمـو یعلـ حضرت. اند ردهک استفاده لیتمث از خود مطالب فهماندن یبرا... و یعاد
 آخـرت و ایـدن در تـو یبـرا! پـسرم ؛)٣١ ۀنامـ :البالغه نهج(» ...هایعل ذوحوت بها لتعتبر مثالاألفیهما  كل

  .ینک یرویپ ها آن از و گرفته پند و عبرت ها آن با تا زدم ها مثل
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  .)٧/١۶: ١۴٠۶نجفی، 
شناسـان تـا   دینی مـسلمانان، ادیبـان و سـخنۀافزون بر این، با نگرشی به تاریخ اندیش

گردد کـه در قلمـرو داللـت معنـایی،  مفسران و اصولیان و فقیهان یا متکلمان، معلوم می
 حقیقـت بـودن آن ،یاند که اصل اولیه در هـر سـخن ی پایبند بودههمه بر این باور عقالن
مالک جـواز تأویـل .  استواری بر معنای مجازی وجود داشته باشدۀاست مگر آنکه قرین

و رویگردانی از معنـای ظـاهری کـالم بـه یـک معنـای دیگـر، وجـود قرینـه اسـت کـه 
و کجا حـق نـداریم ای را رها کنیم  کند کجا حق داریم مفاد ظاهری کلمه مشخص می

  .)٣٠٧: ١٣٨٢سعیدی روشن، : ک.ر(
 زیـرا حمـل بـر تمثیـل ؛ مانع از حمل بر تمثیـل اسـت،به تعبیر دیگر، اصالت تحقیق

در اینجا دلیلی بـر تمثیـل یافـت . مستلزم عنایت زاید و موجب تکلف در استظهار است
 از تحقیـق و نظر از معنای ظاهری گردد تا سبب انحـراف شود که قرینه برای صرف نمی

رف اینکه در اثر برخی از قـرائن یـا ِ ص.)٣/٢٢٨: ١٣٨٧جوادی آملـی، (گرایش به تمثیل شود 
اینکه قرآن، مثل و تمثیـل را مانند ای را بر تمثیل حمل کردیم یا   آیه،بعضی از محذورات

ِولقد ضرنبا للناس ىف در آیاتی نظیر  ِ
َّ ِْ َ ْ َ َ َ َ ْ هذا القرَ ُ ْ َ ْن منآَ ِ َل مثـُ کِ َ  تأیید کرده است، دلیـل )۵٨ /روم( ...ٍلِّ

ای دارد نیز حمل بـر   دیگری را که ظهور در واقعی و خارجی بودن قصهۀشود که آی نمی
تمثیل کنیم، بلکه چنین حملی نیازمند شواهد و قرائن دیگری است که آن را تعیین کند 

  .)٣/٢٩٠: همان(
  :آورد  در توضیح مطلب چنین میذهانتقریب االمؤلف 

 زیرا برای هر چیزی حالت تعقـل و ؛ واقعی و حقیقی استْالٶرسد این س  به نظر میو
طور کـه از آیـات مکـرر و روایـات متـواتر  ادراک نسبت به خداوند وجود دارد همان

 ۀ اگرچه نحو.نماید چنین امری نشان داده شده است و علم حدیث هم آن را تأیید می
سان بـاالتر از تمـام ادراکـات محـسوب ادراکات هر یک متفـاوت اسـت و ادراک انـ

 هیچ کس قائل نشده است که داشتن عقـل و شـعور از اختـصاصات انـسان ،شود می
رسد که جواب جهنم هم برای این منظور بوده است کـه تعـداد  به نظر می... باشد می

  .)۵/٢٢۵: ١۴٢۴حسینی شیرازی، (فراوان کفار را برساند و ترس ایشان را نمایان سازد 

  :گویند ّ اول چنین میۀگروه در رد نظریاین 
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 یث علـیـت األحادّقد دلـیا و الدنی خالف ما تعورف فیّو جلها علأّلها ک اآلخرة مورأ
 النـاس یهجومها علی من زفرتها وما روک المجاز یلإقة فال وجه للعدول یق الحقّتحق

نحـو ی وفـأ لهبـطأ ك نـورّإنا مؤمن فی زُقولها جکه بالسالسل وها المالئّجریوم الحشر و
 یاة فـیـ الحك مطلق الجمادات لها تلّإنها فکإدراة وّیقیاتها الحقی حی علّدلیا ّ ممكذل

 الـدار ّإنیبـة وفعـال الغراألیبـة و الشؤون العجین علین المشتملیف بالدارکیقة فیالحق
  .)٩/١٢٧: تا حقی بروسوی، بی(وان ی الحی لهةاآلخر

ه کسانی که زبان سؤال و جـواب آیـه را عالمه طباطبایی ضمن مردود شمردن دیدگا
  :کند اند چنین استدالل می زبان حال توصیف نموده

  نداشـت و هـر کـسی تعالیاگر این پرسش و پاسخ زبان حال بود اختصاص به خدا
 .گرفـت یکـرد، آن جـواب را مـ یدید و همان سؤال را مطرح م یجهنم را بدان حال م
سـت کـه ا یا  به این سؤال نکتـهی تعالیاوجه اختصاص یافتن خد، پس به طور مسلم
  .)١٨/٣۵٣: ١۴١٧( ١را بیان کند تواند آن یتوجیه مذکور نم

توان به آیات و روایاتی که شعور را برای تمـام موجـودات ثابـت  در تأیید این قول می
 یه مورچگان از شـعور خاصـکدهد  ی می گواهی قرآن به روشن.کنند، تمسک نمود می

 یا رد، مورچـهک ی عبور میه سلیمان با سپاهیان خود از بیابانک ینگام زیرا ه؛برخوردارند
 پایمال سلیمان و سپاهیانش گردند، ندا در یرفت همگ یه بیم آن مکبه مورچگان بیابان 

ا النمل ادخلوا مسَی : داد و گفت َا أ َ ُ ُ ْ ُ ْ َّ َ ُّ َم الَنُکِکاَ َّمنُک ْ َ ِ ْ َم َ ْ ُسـَل َن وجنـوده و الْ ُْ َ ُ َُ ُ ُ َعرون ُ ُ ُ  /نمـل( َـْش
نند کرا نابود ن  خود پناه ببرید تا سلیمان و سپاهیان او شمایها  به النه!مورچگانای ؛ )١٨
  .آنان متوجه نیستندو 

 یتـوان آن را بـه معنـا ی بود و هرگز نمی و واقعی حقیقی مورچه، نداییگمان ندا بی
 از شـنیدن  اینکـه قرآنۀ به فرمودا مدعن گواه صدق ای٢.ردک و زبان حال حمل یمجاز

                                                                 
 رادیـا آن، رشیپـذ صـورت رد کـه انـد کـرده انیـب صیتخص نیای برای گرید ۀدیفا ،مفسرانی برخ البته. ١

 وعـده قیـوتحق خبـره قیلتـصد اهللا مـن الـسؤال فهـذا«: بـود خواهد اشکال دچار عالمه توسط شده انیب
  .)٩/١٢٧: تا بی ،یبروسو یحق (»عباده عیلجم هیوالتنب عذابه ألهل عیوالتقر

 رایـز وان؛یحی رگید و است جمادی یک چون ،نباشد حیصح مورچه به جهنم اسیقکه  است ممکن البته. ٢
 کـرده ادراک را مورچـه زبـان مانیسـل و کننـد یمـ منتقل گرییکد بهیی ها امیپ مورچگان که است روشن
ًاوالی ول .است  لیـدل بـه ًایثان و کنند ینم انیبی عیطب طور به فهم قابل سخن کدام چیه که گفت توان یم ّ
  .دیگرد انیب دیمؤ عنوان به امر نیا مطالب، نیهم
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ه بـه او کـ بر لبان سلیمان نقش بست و آن حضرت از خداوند خواست ی او تبسمسخن
 ی داشـته اسـت سپاسـگزاریه بر او و والدین او ارزانک یهای توفیق دهد تا در برابر نعمت

َفتبسم ض : ندک َ َّ َ َ َا من قوهلِحًکاَ ِ ْ َ ْ َا وقِ َال رب أَ ِّ َ َوزعىن أَ
ِ ْ ِ ُن أشکْ ْ َ َنعمتَر ْ َ ْ َّ الىت أنعمت َكِ َ َ َ ْ َ َ َ ِ

َ وَّ َ َّالـدیَ وَ َ ِ... )نمل /
ه بـه او توفیـق کـ مورچه در شگفت ماند و از خدا خواست ی سلیمان از شنیدن ندا؛)١٩

  . داشته، پاس داردیه بر او و والدینش ارزانک را یعنایت کند تا نعمت
ر و پرسـتش و تـسبیح در  و شـعوکقین بر عمومیت دری در منابع فریروایات متعدد

 ۀها را به مناسبت همین آیـ  از آنی تعدادیه عالمه طباطبایک موجودات داللت دارد ۀهم
  :کرده استشریفه آورده و پس از ذکر آن چنین اظهارنظر 

؛ )١٣/١٢٣: ١۴١٧(» اًّ جـدةثیـرکنواعهـا أ اخـتالف ی تسبیح األشیاء علـیالروایات فو«
  .بسیار است)  انواع مختلف داردهک(روایات در مورد تسبیح اشیا 

  :فرماید یهمچنین م
منها روایات  واً لألشیاء تسبیحّأن ةّهل السنأ وةقد استفاضت الروایات من طرق الشیعو«

 از راه ی؛ روایـات متعـدد)١٢۵ و ١٣/١١٢: همـان(»  رسول اهللاّفک ی فیتسبیح الحص
 ککننده هـستند و یـ تسبیحه اشیا اینکه داللت دارد بر ک وارد شده است یشیعه و سن

 داللـت رمکـریزه در دسـت پیـامبر ا ه بر تسبیح سنگک است یها، روایات  آنۀدست
  ١.دارد

  دوزخ خود با نه جهنم خازنان با خداوند یگفتگو: سوم
 پرسش خداوند متوجه مأموران و ملکـان آتـش اسـت کـه خداونـد ،بر اساس این نظریه

ن جهـنم در واقـع است و موکال رد که جهنم پر شدهخواهد از آنان بپرسد تا اقرار بگی یم
مردمـان   افزودن نمانده است تـای برای دیگر جاییبل: گویند یدهند و م پاسخ مثبت می

َمـألََأل :  آنجا که فرموده است،)١٣/٢٨٧: ١٣۶١امین، ( ببرند ی خداوند پۀ وعدِیبه راست َ َّن ْ
نة والناس أ َجھ من ا

ِ
َّ ََّ َِ ِ

ْ َ َِ َ َجخعـنيَّ ِ َ ْ )ّ؛ حتما جهنم را از جن)١١٩ /هود ی پر خواهم یان و آدمیان همگً
 روایتی .)٩/۵٣٨: ١۴٢٠ابوحیان اندلـسی، (نسبت داده شده است » ّرمانی«این قول به . نمود

  .تواند مؤید این تفسیر باشد ّهم که از جوامع اهل سنت بیان شد، می
                                                                 

 انیـب از مباحـث شدنی طوالن جهت به که دارد انیجری هاتیتوج و التیتأو زین ها نقل گونه نیا رد البته. ١
  .میکن یمی خوددار ها آن
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، )ةخزنـ(گـرفتن یـک مـضاف چند با در تقدیر هر: توان گفت  نقد این نظریه میدر
است و   خالف ظاهرین تفسیری چن،گردد ِچالش عدم شعور و درک جهنم برطرف می

افـت شـود و راه را ی در کالم ی شایسته است که قرینه و دلیلیحمل بر خالف ظاهر وقت
  .)١٨/٣۵۴: ١۴١٧طباطبایی، (برای ارتکاب خالف ظاهر بگشاید 

 ۀتفاسـیر را بـه صـورت قطعـی برگزیننـد، همـآنکه یکی از این  برخی مفسران هم بی
  .)٢٢/٢٧۶: ١٣٧۴مکارم شیرازی، ؛ ٢۶/٢۶۴: تا ابن عاشور، بی(اند  وجوه را محتمل دانسته

  یبند جمع
 در تعقیـب ایـن غـرض ، تمثیلی و نمادین دانستن این آیهۀرسد طرفداران نظری به نظر می

اهـد بـه ایـن حقیقـت خو یقدس حق از رهگذر این سـؤال و جـواب مـاهستند که ذات 
 ین احاطه یابد و جزاا مجرمۀ و عذاب او از اینکه به همی تعالیاشاره کند که قهر خدا

 ولـی بـا حقیقـی دانـستن آیـه هـم ١؛آنچه را که استحقاق دارند ایفا کند، قاصـر نیـست
ن به تمثیلی و نمادین دانستن آیه در پی آن هستند، تأمین نمود توان غرضی را که قائال می
گردانی از مدلول دلیل محکم و قابل قبولی برای رویذا چنانچه گفته شد تا زمانی که و ل

چ یکـه پیداسـت در اینجـا هـ  آیه ارائه نشود، باید به این ظاهر متعبد بود و چنـانیظاهر
شود و با توجه به اینکه در آیـات و روایـات بـر ایـن  دلیلی بر خالف این ظاهر یافت نمی

کید شده که تمام ، بـه کیفیـت و هرچند که عقـل  موجودات دارای شعور هستند ـامر تأ
با توجه به اقتضای قدرت الهی  :گونه نتیجه گرفت که توان این ـ میحقیقت آن راه نیابد

 ۀدر مورد به نطق آوردن جهنم و روا دانـستن ایـن امـر از سـوی عقـل و بنـا بـه ظـاهر آیـ
ن یریم و البته کارکردهایی را که قـائال دوم یعنی حقیقی بودن آیه را بپذۀشریفه باید نظری

  .به حقیقی بودن آیه تفسیر و بیان کنیماند، با توجه  به تمثیلی بودن آیه در اینجا تصور کرده
ن به تمثیلی بودن این مخاطبه به دنبال دسـتیابی بـه آن برخی از کارکردهایی که قائال

  : ازاند هستند عبارت
ال او از دوزخ نبایـد بـا ٶه چیز احاطـه دارد و سـم مطلق است و بر همِ عالْخداوند. ١

  .قدس خداوند مالزم باشداانتساب جهل به ذات 
                                                                 

  .شد و فیض کاشانی به آن تصریح کرده بودند و بدان اشاره جوامع الجامعمطلبی که صاحب تفسیر . ١
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خداوند ایـن .  تصویری کامل از وضیعت جهنم در قیامت استۀآیه در صدد ارائ .٢
ن بیان به مخاطبان یتر مخاطبه را آورده است تا مقصود خود را در قالب زیباترین و کامل

  .منتقل نماید
  .باشد ه، کنایه از وسعت و ظرفیت جهنم برای کافران و مجرمان میآی. ٣
 ی اهـل باطـل، راه را بـراۀن ورود همـیه در عـکجهنم بدان اندازه گسترده است . ۴
  .بندد گران نمییورود د
نـد و همچنـان اشـتعال و ک یّذات ربوبی دوزخ را از جن و انس فوج فـوج پـر مـ. ۵
  .ار در درون خود داردّفک فرو بردن ی فراوان برایالتهاب
گونه که بهـشت سـخت در اشـتیاق مؤمنـان اسـت، دوزخ هـم سـخت در  همان. ۶

  .باشد انتظار مجرمان می
 و کای هولنـا ارند و جهـنم منظـرهیان بـسیـه دوزخکدهد  ی نشان میه به خوبیآ. ٧
 آن، لرزه بر اندام ۀه اندیشک است یا  بوده و به گونهی جدید الهی تهد. داردکوحشتنا

 همان کسانی ۀدهد که ممکن است او از جمل یند و به او هشدار مکاف یهر خردمندی م
ْهل باشد که دوزخ در طلب آنان  ْ منَ ٍ مزیدِ ِ َن اندازه کافی است تا انسان یو هم! گوید  می

  .ندکنترل ک کوچکرا در برابر گناهان بزرگ و 
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  . ق١٣٩٨سوم، تهران، برهان، چاپ ، جاوید رواند، ، محمی تهرانیثقف .١۵
تهــران، ، دانــشگاه ، تهــرانحــزانذهــان و جــالء االجــالء االن بــن حــسن، ی، ابوالمحاســن حــسیجرجــان .١۶

  .ش ١٣٧٧
 تحقیق عبدالحمید هنـداوی، بیـروت، ، فی علم البیانةاسرار البالغجرجانی، عبدالقاهر بن عبدالرحمن،  .١٧

  .تا دار الکتب العلمیه، بی
  . ش١٣٨٧سراء، اهفتم، قم، چاپ ، تسنیم، جوادی آملی، عبداهللا .١٨
  . ق١۴٢۴روت، دار العلوم، ی، بذهانلی االاتقریب القرآن محمد، ید، سیرازی شینیحس .١٩
 یفروشـ تـابک، تهـران، یق محمـدباقر بهبـودیـ، تحقانوار درخشانن، یمحمدحسید، سی همدانینیحس .٢٠

  . ق١۴٠۴، یلطف
  .تا یر، بکالف روت، داری، بتفسیر روح البیانل، ی، اسماعی بروسویحق .٢١
  . م١٩٧٢ االنجلو المصریه، ة، مکتب القصص فی القرآنّالفناحمد،  ، محمداهللا خلف .٢٢
ی احقیجعفر  محمدقی، تحقالقرآن روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر، ین بن علی، ابوالفتوح حسیراز .٢٣

  . ق١۴٠٨، ی آستان قدس رضوی اسالمیها اد پژوهشی ناصح، مشهد، بنیمهدو محمد
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  .تا المعرفه، بی ، بیروت، دارالمناررضا، محمد،  رشید .٢۴
یعةالتفسیر المنیر فی العقید، ی بن مصطفة، وهبیلیزح .٢۵ ر کـروت، دار الفیـدوم، بچاپ ،  و المنهجة و الشر

  . ق١۴١٨المعاصر، 
م، بیـروت، یبـراهابوالفضل اق محمد ی، تحقالبرهان فی علوم القرآن، ن محمد بن عبداهللای، بدرالدیشکزر .٢۶

  . ق١٣٧۶ه، یتب العربکاء الیدار اح
 و عیـون االقاویـل فـی وجـوه الکشاف عـن حقـائق غـوامض التنزیـل،  بن عمرمحمودجاراهللا ، یزمخشر .٢٧

  . ق١۴٠٧، یتاب العربکروت، دار الیسوم، بچاپ ، التأویل
ــ محمــد بــن حب،ی نجفــیســبزوار .٢٨ روت، دار التعــارف یــ، بالجدیــد فــی تفــسیر القــرآن المجیــد، اهللا بی

  . ق١۴٠۶للمطبوعات، 
  . ش١٣٨٢، تهران، کالم حق، گلستانعبداهللا، سعدی، مصلح بن  .٢٩
 ۀ فرهنـگ و اندیـشۀ، قـم، پژوهـشکدشناسی فهم آن تحلیل زبان قرآن و روشسعیدی روشن، محمدباقر،  .٣٠

  . ش١٣٨٢اسالمی، 
  .تا ، بیتلخیص البیان عن مجازات القرآنن، ی، ابوالحسن محمد بن حسید رضیس . ٣١
  . ق١۴١۶الفکر،  ، بیروت، دارلوم القرآنتقان فی عاال،  عبدالرحمنالدین سیوطی، جالل .٣٢
، تهـران، لـوح محفـوظ،  المیثاق و الوالیـهة و فلسف اهللاٶیةرعبدالحسین، سیدعاملی، موسوی الدین  شرف . ٣٣

  . ش١٣٨١
رقـم بـن ، بیروت، دار اال من علم التفسیرة و الدرایةفتح القدیر الجامع بین الروایشوکانی، محمد بن علی،  .٣۴
  .تا رقم، بیاال بیا
  . ش١٣٧٣، تهران، دفتر انتشارات اسالمی، ین بالغتیآشیرازی، احمد امین،  .٣۵
، یدوم، قـم، انتـشارات فرهنـگ اسـالمچـاپ ، الفرقان فی تفسیر القرآن بـالقرآن، محمد، ی تهرانیصادق .٣۶

  . ش١٣۶۵
  . ش١٣٧٣هجدهم، تهران، ققنوس، چاپ ، آیین سخن، اهللا صفا، ذبیح .٣٧
  . ش١٣٧٨، ی، تهران، منوچهرتفسیر صفیباقر، دشاه، حسن بن محمیعل یصف .٣٨
فتـر انتـشارات اسـالمی، پـنجم، قـم، دچـاپ ، المیـزان فـی تفـسیر القـرآنمحمدحسین، دطباطبایی، سی .٣٩

  .ق ١۴١٧
  . ش١٣٧٧ قم، ۀی علمۀت حوزیری، تهران، دانشگاه تهران و مدجوامع الجامع، فضل بن حسن، یطبرس .۴٠
  . ش١٣٧٢تهران، ناصر خسرو، سوم، چاپ ، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، همو .۴١
  . ق١۴١٢المعرفه،  ، بیروت، دارجامع البیان فی تفسیر القرآنر، ی، ابوجعفر محمد بن جریطبر .۴٢
 ،دومچـاپ ، ینیحمد حـسایدق سـی، تحق و مطلع النیرینمجمع البحرین،  بن محمد فخرالدین،طریحی .۴٣

  . ق١۴٠٨ه، یسالم االةتب نشر الثقافکمجا،  بی
اء التـراث یـروت، دار احی، بیعامل ریق احمد قصی، تحقالتبیان فی تفسیر القرآن ، محمد بن حسن،یطوس .۴۴

  .تا ، بییالعرب
چهارم، قم، چاپ ، ی محالتیهاشم رسولیدق سی، تحقالثقلین نوری بن جمعه، ، عبد علیزی حویعروس .۴۵

  . ق١۴١۵ان، یلیاسماع
 و النـشر، ة للطباعـکدار المـالروت، یـدوم، بچاپ ، تفسیر من وحی القرآنن، یمحمدحسید، ساهللا فضل .۴۶

  . ق١۴١٩
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دوم، تهـران، چـاپ ، ین اعلمیق حسی، تحقتفسیر الصافی، مرتضی  بن شاهمحسنمحمد، یاشانکض یف .۴٧
  . ق١۴١۵صدر، 

  .تا الفکر، بی ، بیروت، دارالجامع الصحیحمسلم بن حجاج، ابوالحسین ، یشابورینقشیری  .۴٨
، تهـران، ین درگـاهیق حـسی، تحقق و بحر الغرائبتفسیر کنز الدقائ، محمد بن محمدرضا، ی مشهدیقم .۴٩

  . ش١٣۶٨، یوزارت ارشاد اسالم
  . ق١۴٢٣، یاد معارف اسالمی، قم، بنیاد معارف اسالمیق بنی، تحقالتفاسیر ةزبد، اهللا فتحی، مالاشانک .۵٠
 یعلمـ االةروت، مؤسـسیـدوم، بچـاپ ،  فی مقامات العبـادهةتفسیر بیان السعادمحمـد،  ، سلطانیگناباد .۵١

  . ق١۴٠٨للمطبوعات، 
روت، مؤسـسة الوفـاء یـدوم، بچـاپ ، طهارئمه االخبار االا لدرر ةاالنوار الجامع بحارمجلسی، محمدباقر،  .۵٢

  . ق١۴٠٣، )یاء التراث العربیحادار (
  .تا اء التراث العربی، بییاح ، بیروت، دارالمراغی تفسیر، ی، احمد بن مصطفیمراغ .۵٣
  . ش١٣٧٢سیزدهم، تهران، صدرا، چاپ ، ریعلل گرایش به مادیگمطهری، مرتضی،  .۵۴
  .تا سیزدهم، تهران، صدرا، بیچاپ ، مجموعه آثار، همو .۵۵
  . ق١۴١٢ه، ی رشدةتبکستان، مک، پای تونسینب ق غالمی، تحقالتفسیر المظهری، ، محمد ثناءاهللایمظهر .۵۶
  . ش١٣٧٧،  ئمها، قم، انتشارات معارفی از قرآنمعرفت، محمدهادی،  .۵٧
  . ق١۴٢۴ه، یسالمتب االک، تهران، دار التفسیر الکاشفالد، ه، محمدجوایمغن .۵٨
چـاپ د، یق صائب عبدالحمی، تحقهالمسائل السروی،  عکبری بغدادیمفید، محمد بن محمد بن نعمان .۵٩

  . ق١۴١۴ع، ید للطباعة و النشر و التوزیالمف دوم، بیروت، دار
  . ش١٣٧۴ه، یسالمتب االک، تهران، دار التفسیر نمونه، ناصر، یرازیارم شکم .۶٠
میـرزا  ، پطرزبـورگ، طبـع الیـاسسـعید  فـی مقامـات الـشیخ ابـیاسرار التوحیـدمیهنی، محمد بن منور،  .۶١

  . م١٨٩٩بورغانسکی و شرکایش، 
  . م١٩٩٩ للنشر، یابک، مصر، دار ر و المفاتح الغیبیهةالفواتح االلهی بن محمود، اهللاة، نعمینخجوان .۶٢
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  ١٣٩۵  بهار ـ تابستان،٢٣ ۀشمار ،ی رضویمدانشگاه علوم اسال ،قرآنی یها آموزه

  
  انی اخباریها شهی اندیامدهایپ

  ی قرآنیها پژوهشحوزۀ  در
    ١ییف شرمحمد  
    ٢یرضا شاهرودمحمد  

  دهکیچ
 در انـد،  داشـتهثیـ به اخبار و احادیا یژه که اهتمام وانی اخباریها  و پژوهشآثار
 ریفـس تمانند ی علوم اسالمگری دیها  و بخششود ی محدود نمثیعلوم حدۀ حوز
 کـه انـد میقرآن کرۀ  در حوزیفاتی تألیداراها  آن. ردیگ ی در بر مزی آن را نیو مبان

 یـنا. دیـنما ی مـنعکس مـرا انشیـها شهیـاند یم، مـستقیـر غیـا یم مـستقصورت به
ــشهاند ــا ی ــرن ه ــازدهم کــه در دو ق ــا یعی و شــیاســالم رتفکــ و دوازدهــم، ی  را ب

 دارد ـ شانی خاص ایبر مبان یمبتن البته  ـییامدهای ساخت، پ مواجهیّ جدیها چالش
 از منظـر تـوان ی نمـانـد،  نکرده و به آن ملتـزم نبـودهیاد از آن آنان گرچه خود که
 روش بـا امـدهای و پآثار نیا ،حاضرجستار  در . اغماض کردیامدها پنی از ایعلم
 انیـ اخباریمات علمـ مثبت و خدیامدهایپ از. اند شده ی بررسیفی توصـ ییلتحل
مانـده از معـصومان در شـناخت  ی بـه جـاِاتی نقش روایساز پررنگ: به توان یم

                                                                 
 ١٠/١٠/١٣٩۴: رشیخ پذیتار ـ ٢٠/١١/١٣٩٣: افتیخ دریتار.  
  .(m.sharifi@umz.ac.ir) )نویسندۀ مسئول (ازندران دانشگاه ماریاستاد. ١
  .(mhshahroodi@ut.ac.ir)  دانشگاه تهراناریاستاد. ٢
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 و قیـتعم ،ییـروا سـنگ گـران ریتفاسـ فیتـأل ن،ی نـوییـروا جوامـع نیتدو ،نید
 ینهمچنـ. اشـاره کـرد بر کتـاب و سـنت یمبتن ِیاصول و یفقه مباحث گسترش

 اتیـروا تیـحج رفـتن نیبـ از: ز اانـد  عبـارتیـز نیگـر یاخبار ی منفیامدهایپ
خدشـه بـه اعجـاز ایـراد  ، موجودقرآن یجاودانگ و یت عدم جامع،Mمعصومان

 ورود ،یـی روایر فاقد تفـسِاتی آییا عدم کار، قرآنبهّ تضاد و تناقض ییاب راه،قرآن
 نی در تـضمیالهۀ  با حکمت بالغی ناسازگار،قرآن ریتفسۀ حوز به فیضع اتیروا
  . ... قرآن وینسب یت مهجور،یتهدا

  .یگر ی اخبارییامدها پ، علوم قرآنر،یتفس ان،یاخبار :یدیلکواژگان 
  بیان مسئله

 ی و مبـاندیـ از عقایا هردر پاشیعی  عالمان یگر که با داند عهی از عالمان شیا یفه طاان،یاخبار
منابع  ین از بری فراگیدر باورًمثال  متفاوت دارند؛ ی نگرشیع، و مدارک تشنیشناخت منابع د

 یش را پیامبر و قرآن و سنت پشناسند ی متیرا به رسم ۀ اطهار ائمیاتاستنباط، فقط روا
 ١،یاسـترآباد( داننـد ی نمـتیـّ حجی قابـل فهـم و دارامعصومان جانب از یاز ورود اثر

 یبـراها  آن. )١۵٢ و ١٨/١٢٩: ١۴٠٩ همو، ؛۴٠٩ و ١٧۶: ١۴٠٣ ٢،یعامل ّحر ؛١٢۵ و ١٠۴ ،۴٧: ١٣۶٣
 ابـواب از ٩ باب ،٢٧/١٠۶: ١۴٠٩ ،یعامل ّحر ؛١/٢٩: ١۴٠۵ ٤،ی بحران؛۵٧: ١٣۶٣ ٣،یاسترآباد(اجماع 

                                                                 
 مـا یبـرا سـنت و کتـاب بـا امبریپ که ییها آموزه و احکام از یاریبس«: سدینو یم یاسترآباد یناممحمد. ١

 نهـاده عتیود به طاهره عترت نزد موارد، نیا و است لیتأو و صیتخص و دییتق و نسخ دچار است، آورده
  .اسـت نـامفهوم یعـاد مـردم یبـرا کـه اسـت یا گونـه بـه قـرآن اتیـآ شتریـب آن، بر عالوه. است شده
 ،ینظـر یشـرع احکـام شـناخت و یابیدسـت یبـرا مـا ینبنـابرا. دارد را حالت نیهم زین امبریپ تسن

 کتـاب ظـاهر از ینظـر احکام استنباط جهینت در. میندار معصومان از دنیشن و مراجعه جز یا چاره
 معلوم ها آن احوال و گردد نییتب امامان ۀیناح از آنکه مگر ست،ین ریپذ امکان امبریپ تسن و خدا
 و توقـف ینبـو سـنت و قـرآن متون در است، یده نرسما دست به معصومان نییتب که یزمان تا ید و باشود
  .»نمود اطیاحت

 یقـیطر از هک ینبو المک ظاهر از ینظر امکاح استنباط نبودن زیجا «ِعنوان با دارد یباب یعامل ّحر خیش. ٢
  .است کرده نقل موضوع نیا اثبات در را یادیز اتیروا و» باشد شده تیروا تیب اهل قیطر از ریغ
 راگـ و دباشـ یشـرع حکـم لیـدل تواند ینم و است سنت اهل اختراع اجماع،که  است معتقد یاسترآباد. ٣

 معـصوم آنـان از کی چیه رایز بود؛ نخواهد حجت هینظر آن کنند، اجماع یا مسئله حکم بر هانیفق ۀهم
  .است کسانی اجماع نبود و بود پس ،ستندین
 در ًصـرفا و نـدارد سـنت و کتـاب از یمـستند اجمـاع، نیا دیتردبدون  «:دیگو یم یبحران یوسف خیش. ٤

 اصـول، از یگرید شمار مانند هم ما اصحاب از یگروه و است شده ابداع و جادیا عامه ذوق با موافقت
  .»اند کرده یرویپ ها آن از زین لهئمس نیا در
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 و ١١٣ــ١٠٩ ٢:همـان( یـه دراو )١٨٣ــ١٨١: ١٣۶٣ ١،یاسـترآباد( رجـال  علـم،)١ح ،یقاضـ صفات
 یگاهی جاییع مدارک شدر )٢۴ـ١/١۴: ١۴٠۵ ٤،یبحران ؛١/١١: ١۴٠۶ ٣،ی کاشانضی؛ ف١٣١ـ١٢٢
 عقـل در ی بـرای و ارزشـنـددان یت مـۀ اهـل سـن را ساخته و پرداختها آن و شناسند ینم

 و داننـد ی معتبـر مـی و تجربی و آن را فقط در امور حسستندی قائل نیکشف احکام اله
 ؛٧٧: ١٣۶٣ ٥،یاسـترآباد( پندارنـد یم دهیفا ی مانند منطق و فلسفه را بی از علوم عقلییاربس

                                                                 
  نیقـی و قطـع موجـب یو اعتقـاد بـه کـه اسـت برشـمرده را یقرائنـ هیـالمدن الفوائد کتاب در یاسترآباد. ١

  یرجـال مباحـث و ثیحـد سـند بـه پـرداختن از را مـا و دهیـگرد معـصوم ۀائم از ثیاحاد صدور به
 و اسـتناد ،یگـر دیـث احادتوسـط یـث احادتیـتقو: نـد ازا  عبـارتهـا نهی قرنیابرخی از . کند یم ازین یب

 افتـرا، گونـه هر احتمال ها، نهیقر نیا وجود ی، نظر استرآباداز. یث احادنیا به باتقوا و ثقه عالمان استدالل
ــ یراو طــرف از را ثیحــد جعــل و دروغ ــن معــصوم ازرا  آن صــدور و نمــوده یمنتف ــه زی ــات ب   اثب

  .رساند یم
هـا   آنکـه دانـد یمـ یـن ارا رجـال علـم بـه ازیـن عدم بر انیاخبار لیدال از یکی ییخوموسوی  اهللاةیآ    
 علـم از را اربعـه مـا کتـب زمان، نیا در نیبنابرا. است الصدور ّیقطع اربعه کتب ثیاحاد تمام ندیگو یم

 و اخبـار انیـراو حرمـت کهتـ مـستلزم را علـم نیاها  آن از یبرخ). ١/٢٣: ١۴١٠( کند یم ازین یب رجال
 ،اهللا ّحـب (انـد گرفتـه رجـال دانش باب بستن بر لیدل را یاخالق و یشرع ۀزیانگ نیا و دانسته آنان بتیغ

٢٠٠۶ :٢٨٣.(  
 حیصح ثیحد ۀدربار را او نظر ث،یاحاد عیتنو در یّحل عالمه دگاهید دیشد نقد با یاسترآباد نیمحمدام. ٢

 سـخنان نقـل با و ندیب یم ناسازگار یطوس خیش و یمرتض دیس تا ینیلک و صدوق از متقدمان، اصطالح با
 عیـتنو ّرد در لیدل هشت گر،ید ییجا در او). ١١٣ـ١٠٩ :١٣۶٣ (وشدک یم یناسازگار نیا اثبات در آنان،
  ).١٣١ـ١٢٢:همان (آورد یم ثیحد

 عالمان یمبنا با را آن و ندک یم اعتراض متأخران نزد ثیحد عیتنو به الوافی دوم ۀمقدم در یاشانک ضیف. ٣
 آن، از شیپـ و شـده عیشـا یّحلـ عالمـه زمـان از اصـطالح نیـاکه  دیگو یم او. ندیب یم ناسازگار متقدم
 سخنان نقل با آنگاه. اند گفته ی م»حیصح «باشد، گوناگون نئقرا به محفوف هک یثیحد هر به ما یعلما
، انـد دانـسته یمـ حیصح را خود تبک ثیاحاد آنانکه  دیگو یم هایشان ابتک ۀمقدم در دوقص و ینیلک

 از هکـ یعـذر دیـافزا یمـ ضیف. ستین حیصح ها ابکت نیا ثیاحاد گاه متأخران، اصطالح طبقهرچند 
 خـود تـبک اخبـار صـحت بـه مکـح قـدما آن، طبـق هکـ ینـیقرا هک است نیا شود، یم آورده عیتنو نیا
 را یگرهـ هـم عیـتنو نیـا باشـد، گونـه نیـا اگر هک است نیا پاسخ. ستین دست در نونکا ند،ا ردهک یم
 هـا آن شهادت ،میرینپذهایشان  ابتک صحت بررا  اربعه تبک صاحبان شهادت اگر یوانگه. دیگشا ینم
  .میریبپذ دینبا هم لیتعد و جرح دررا 

 نیـا ابطـال در الحـدائق تـابک دوم ۀمقدمـ در و است ثیحد عیتنو مخالفان از زین یبحران وسفی خیش. ٤
  .ندک یم رکذ) هیحاش در گرید وجه سه همراه به (وجه شش مبنا،

  )اتیـروا و اتیـآ ریسـا گـرفتن نظـر در بـدون (معـصوم امامان اتیروا یبرخ به استناد با یاسترآباد. ٥
 ینورافـشان و نـدارد دخالـت حـق ،یشـرع احکـام ۀمحـدود در عقـل کـه اسـت هینظر نیا اثبات یپ در
  .کند ینم



 

وزه
آم

 
آنی
 قر
ای
ه

/
ان 
بست
ـ تا

هار 
 ب

١٣
٩۵

 / 
رۀ 
شما

٢٣

١٧۴  

 ٤،یبحرانـ ؛٣/١٢٧: ١٣٨٢ ٣،ی جزائـر؛۵۴/٣٠۶: ١۴٠۴ ٢،یجلـسم ؛٧٩/٣۵۴ ۀدیـفا: ١۴٠٣ ١،یعامل ّحر
١۴٠۵ :١/١٣٢(.  

 را یسنگ  آن، آثار گرانین تدوژهیو  بهثیعلوم حدۀ  در حوزکهآن  عالوه برانیاخبار
 یعی و شــی معــارف اســالمگــری دیهــا خــش در بانــد،  کــردهمی تقــدجامعــۀ علمــیبــه 

 انی اصولییعن یعه شتی اکثریها یدگاهمتفاوت با د ًانای احییها دگاهیو دبوده نظر  صاحب
 آرا نیـا.  استریقرآن، علوم و تفسۀ  حوز،ها آن ی علمتیال فعیها  از بخشییک. نددار

 رو، نیـاز ا. انـد ی پژوهش و بررسـقابلکه ای دارند  ی مثبت و منفیامدهای پها یشهو اند
  .یرد قرار گه مورد مداقیییامدها پنی چنی فکریمبانکه  است یستهشا

 را در نظـر انیـ اخباری قرآنـی آراییامـدها پیـژه، وطور  که بهموضوع حاضر رۀبارد
 یآثـار مثبـت و منفـ« بـا عنـوان یا مقالـهدر  ی ولـ، جامع نگاشته نشده استیدارد، اثر

 بررسـی یـان اخبارۀشیـ اندیّ کلـییامدها پ،یریمحسن جهانگ به قلم »انیت اخبارکحر
 نیـ ای مثبـت و منفـییامـدها پ، مقالـهیـن در ا.)٢٧ش: ١٣٨٧جهانگیری، : ک.ر(شده است 

 ریعلـوم قـرآن و تفـسۀ  در حوزیان اخبارۀشی اندیامدهای آثار و پی ول،حرکت بازگو شده
 »یگـر یامتـداد خبـار «ۀ در مقالیعباس صالحدی سی آقاینهمچن.  نشده استبررسی
 کـرده  اشـارهنی نـویگـر ی اخبـاریریگ  شکلییعن یشه، اندنی ای اجتماعیامدفقط به پ
آن ممکـن   همچنان وجود دارد و هـریان، اخبارۀشیاندۀ یشاست که روی معتقد . است

  .)١۴۴ـ١۴٣ ش:١٣٨۶ ی،صالح: ک.ر( ید بروز نمادی جدی در چارچوبها افکار آنکه است 
                                                                 

 از کیـ چیهـ«: سدیـنو یم آن تیحج عدم ۀدربار عقل، شیستا در یاتیروا ذکر از پس یعامل ّحر خیش. ١
 یشـرع احکـام از کیـ چیهـ در آن تیـحج بر یداللت ییتنها به است شده وارد عقل ۀدربار که یاتیروا

 و تیـمانع ت،یسـبب ت،یطشـر اباحـت، حرمـت، کراهـت، استحباب، وجوب، باب در عقل یعنی ندارد؛
  .»ندارد تیحج آن امثال

 اسـاس بـر! ینـید بـرادران یا«: سدیـنو یمـ بحـاراالنوار در عقـل تیحج عدم ۀدربار زین یمجلس عالمه. ٢
 احکـام شـود یمـ دهید فراوان که چرا ؛یاله امور و ینید مسائل در ژهیو به د،ییمگو سخن خود یها عقل
  .»زندیآم یدرم وهم آشکار یپندارها با عقل یهیبد

َخـردورز یامدهایپ و عقل دستاورد«: دیگو یم باره نیا در یریجزا اهللا دنعمتیس. ٣  و پنـدار جـز یزیـچ یِ
  .»ستین وهم و حدس و گمان

 ،یبـشر عقـول بـر اعتمـاد و یرأ به قول نکوهش ۀدربار تیروا چند انیب از پس زین یبحران وسفی خیش. ٤
 و اسـت یفیتـوق عت،یشر که دارند داللت آن بر ،متواترند معنا نظر از که یاتیروا«: ردیگ یم جهینت نیچن

  .»ندارد یتیمدخل آن احکام از کی چیه استنباط در عقل
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 زمـان در ،ی قرآنـیهـا پـژوهشۀ حـوز در انیـاخبار ی آراییامدها پلیتحل و یبررس
 ضیفـ ماننـد یانیـاخبار کتـب و آثـار اینکـهنخست . است یضرور جهت دو از حاضر
 ...و یمجلـس یمحمـدتق ،یزیحـو یعلـ عبـد ،یبحران دهاشمیس ،یعامل ّحر ،یکاشان
 پژوهـان دانش از یاریبس مرجع و دارد را خود خاص گاهیجا یعیش عالمان انیم در هنوز
 از یسطح در دیجد یهواداران ًرایاخ ش،یگرا نی ادوم اینکه. است ثیحد و قرآنۀ حوز

 حـال در که است کرده دایپ شهرها ریسا و خوزستان تهران، قم، نجف، در ینید عالمان
 دو امر متفاوت نسبت به یامدها، پین ایل از تحلدف هینبنابرا. ندیها شهیاند همان تیتقو

 و انیـ اخباریهـا شهی اندییامدها و نقد پیل تحل، است؛ نسبت به گذشتهیندهگذشته و آ
 در قبـال ی هوشـمند،ینـده و نـسبت بـه آ،هـا یـشه اندین از ایک  صحت و سقم هریانب

  .نی نویگر ی اخبارۀدیپد
اسـت  قرآن ی اعتالریو در مسبوده  موارد، مثبت ی در برخانی افکار اخباریامدهایپ

 آن و گـاهیشـأن قـرآن و جاۀ آورنـد یین پـا، و از منظـر نگارنـدهی منفـامدهای پینو گاه ا
 مثبـت یامـدهایپ ، بخـشنیادر . فهم خود از قرآن است به یاعتماد عمومۀ کنند سلب
 نیهمچنــ و عهیشــۀ  از عالمــان وارســتیا بخــش قابــل مالحظــهۀ  بــه مثابــانیــ اخباریآرا
ۀ  از مالزمیانبسا خود اخبار  نکته که چهنی ایادآوریبا  ـ یاخبارۀ شی اندی منفیامدهایپ
  .ددگر ی می و بررسیل تحلـ با افکارشان ابا داشته باشندیامدها پنیا

   مثبتیامدهای پ.١
 اجتهـاد و ۀوی کرد و به مبارزه بـا شـیی خودنماییها  دورهدر یگر ی مکتب اخبارگرچه

 خـدمات نیـا ۀجملـاز . داشـته اسـتنیـز  ی مثبـت و خـدماتیامدهای پ،تعقل پرداخت
  :از اند عبارت

  ییروا جوامع فیتأل .١ـ١
 مـن و ستبـصارالا ، االحکامبیتهذ ،یکافال ییعن عه،یش ۀاربع کتب نیتدو ازها پس  قرن
 یگـرید یثیحد ۀموسوع ،ندشد یم شمرده فقها نزد ییروا مرجع تنها که هیالفق حضرهیال
 جوامـع نیتدو به داشتند، ثیاحاد و اخبار به یفراوان اهتمام که انیاخبار. دینگرد فیتأل
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 ّحـر خیشـ هعیلـشا وسائل: از اند عبارت دوره نیا فاتیتأل ازبرخی . کردند اقدام ثییحد
 هـا مجموعـه نیـا. یمجلـس عالمه نواربحاراال و یکاشان ضیف مالمحسن الوافی ،یعامل
 اتیـآ(ی فقهـ موضـوعات ًخـصوصا قرآن اتیآ ریتفسۀ حوز دری منابعۀ مثاب به دنتوان یم

 خـدمت کـار، نیـا با انیاخبار. دنریگ قرار استفاده موردی اخالق وی اعتقاد ،)االحکام
 ازمندین استنباط، یّکل قواعد بر عالوه اجتهاد، چون ؛کردند اجتهاد و فقه عالم بهی بزرگ
  .)٧٩ ـ٧۶: ١٣٨٨ معارف، ؛٣۴٧: ١٣٨۴ ،یاسالم ؛١/١٢٢: تا ی برازی،یشمکارم ( است اتیروا

  ییروا ریتفاس نیتدو .٢ـ١
 ریتفـس نیتـدو. کـرد اشاره ییروا ریتفاس نیتدو به توان یم یاخبار حرکت مثبت آثار از
 توسـط گـرید بـار اسـت، یقمـال ریتفـس ،آن ۀنمونـ و بـود مرسـوم گذشـته در که ییروا

 خیشـ فیتـأل نیالثقلـ نـور ،یکاشـان ضیفـ فیتـأل یالصاف ریتفسال نگـارش با ها یاخبار
 توسـعه یبحرانـ دهاشـمیس فیتـأل القـرآن ریتفـس فی البرهان و یزیحو یعروس یعل عبد
 ،پیـشینیان یـیروا ریتفاسـ در مقایـسه بـا دوره نیـا در یـیروا ریتفاس ۀعمد تفاوت. یافت

 ١/٣٨٠: ١٣٨١ ،ییبابا: ک.ر ،ادشدهی ریتفاس یلیتفص شناختبرای ( هاست آن تیجامع و یگستردگ
  .)٣۴٧: ١٣٨۴ ،یاسالم ؛۵۴٧ـ ۵۴۶ و

ی جـدلی هـا تیـفعال دری اصول وی فقه مباحث گسترش و قیتعم .٣ـ١
  انیاصول
ی امـدهایپ گـرید از ث،یحـد و قـرآن ربـی مبتنـ ِیاصول وی فقه مباحث گسترش و عمق
ی فقهـ وی علمـ مجادالت و مناظرات کثرت اثر در که استی گر یاخبار ۀشیاند مثبت

 شـبهات و اشـکاالت بـه واکـنش در مجتهـدان. شـد حاصل ها یاصول و ها یاخبار نیب
 تکامــل باعــث امــر، نیهمــ و نمودنــد دنظریــتجد اصــول و فقــه مباحــث در ان،یــاخبار
 تقـدم ،یعقلـ مقـدمات از حاصـل قطع تیحج رینظی مسائل. شد علم دو نیای جیتدر
ی حکمــ شــبهات در برائــت اصــل انیــجر و خــاصی مــوارد دری نقلــ بــری عقلــ لیــدل

 ؛٢٩٨ ــ١١٣: ١٣٧۵ گرجی،( داشتی گرید شکل ای نبود مطرح ًاصال ای گذشته در ،یمیتحر
  .)١٧۵ ـ١٣/١٧۴ش :١۴٢١ حکیم،

 کیـ عنـوان بـه ثیحـد بـه فراوانی اعتنا وی نقلی ها آموزه به شیگرا آنکه حاصل
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 از دیجدی نسل تیترب ،یثیحد متون در تأمل و تدبر ،یثیحدی نگار جامع وی معرفت منبع
 حرکـت مثبـت آثـار از اصـول، و فقـه مباحـث بهی بخش عمق و توسعه وی عیش محدثان
  .شود یم محسوبی گر یاخبار

  ی منفیامدهای پ.٢
 از زیـ نی منفـییامدها په، مثبت داشتیامدهایآثار و پ یبرخهرچند  یگر ی اخبارانیجر

  :شوند در ادامه تبیین میکه است  ه گذاشتیخود باق

   معصومانیات روایت رفتن حجین باز .١ـ٢
 ؛٢۶٨: ١٣۶٣ ،یاسـترآباد( اند  محتمل دانستهرا میکر قرآن یف تحراتی رواان،ی اخباریبرخ
 نیـ بـه اییبنـد لـوازم پااز. )۴/۶۶: ١۴٢٣ ،یحرانـب ؛٧٠ـ ۶۶: ١۴٠١ همو، ؛٢/٣۵٧: ١٣٨٢ ،یریجزا
  و امامت امامان معصوم اکرمامبری وارد شدن خدشه به نبوت پیطرف از یدگاه،د

 از یکـی ییطباطبـا عالمـه. هاسـت  آنیـات افتـادن روایت از حجیگراست و از طرف د
 پاسـخ در  ودانـد یمـ در قـرآن یـفّ دال بر وقوع تحراتیروا را فیتحر به قائالن لیدال
 خود نبودن حجت مستلزم قرآن، فیتحر اثبات یبرا اخبار به تمسک  کهدیگو یم ها آن
 چه تا ماند ینم یباق ایانب خاتم نبوت بر یلیدل قرآن، شدن فیتحر با رایز است؛ اخبار آن

  .)١٧٠ـ١٢/١۶٩: ١۴١٧ یی،طباطبا( شانیا اخبار تیحج و امامان امامت به رسد

   موجودقرآن یودانگجا و یت جامععدم .٢ـ٢
 نیپیش علوم ۀهم ۀدربردارند را قرآن و معتقدند علوم ۀهم در قرآن یگستردگ به انیاخبار

. شـود یمـ شـامل را یّلـک و یجزئـ مـسائل ۀهمـ قـرآن آنان، نگاه در و دانند یم نیپس و
 ایـآ«: فرماید  که مییعل امام تیروا به استناد با هیالمدن الفوائد تابک دری استرآباد
 )١٨ۀ خطب :هالبالغ نهج ( »...ندک املک را آن مجتهدان کمک با تا فرستادی ناقص نید خدا

ْ ْنِمـ ِابَتِکْلا ِىف اَنْطَّرَف اَم : قولی سبحانه واهللا «ای  ،)همـان( »ءیشـ ّلکـ انیـتب هیـفقال و ٍءَ
  :دیگو یم

؛ )١٠۴ــ٩۴: ١٣۶٣ ،یرآباداسـت( القرآنی ف نزل امةیالق ومیی لإ ّمةاأل هیلإ تحتاج ما ّلک ...
  .دارد وجود قرآن در دندار اجیاحت نه آب امتیق روز تا امت که آنچه هر
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 کـه کنـد یمـ اشـاره صـادق امـام قـول از یکـاف ازی تـیروا به زینی کاشان ضیف
 دارنـد ازیـن بدان بندگانرا که  چهآن هر و است نموده نازل قرآن در رای زیچ هر خداوند
 مطلـب نیا کاشی ا  کهدیبگو تواند ینمی ا بنده چیه کهیی جا تا است نکرده فروگذار

 ، کاشـانیضیفـ( اسـت نموده نازل قرآن در را آن خداوند نکهیا جز! داشت وجود قرآن در
 مورد امر چیه است آمده ها آن در که کند یم نقل رای اتیروا نیهمچنوی . )۵۶/١: ١۴١۵
ی ولـ ،خداسـت کتـاب در آنی بـرا یاصـل نکـهیا جز ندارد وجود نفر دو انیمی اختالف
 نیا به بشر افتنین دست صرف بهکه  است معتقد ضیف. نداردی راه نه آب ها انسان عقل
 بـدون آن بـه علـم و قیمـصاد نیـا قیتطب و نمود آن وجود عدم به حکم توان ینم موارد،
  .)همان( است معصومان نزد دیترد

 و ینظـر مـسائلۀ همـ میکـر آنقـرکـه  میشومعتقد  ان،یاخبار دگاهید اساس بر اگر
 آن یجـاودانگ بـا ّتضاد در اعتقاد نیا است، ردهک انیب یئجز و النک سطح در را یعمل

 ۀبرنامـ و مخـصوص قالـب در را خـود هکـ اسـت نیـا قرآن، یجاودانگ رمز رایز است؛
ــ متناســب ِبرداشــت و اتیــجزئ و ســازد ینمــ محــصور محــدود  بــه را انکــم و زمــان اب

 آن از هـا، یدگرگـون و طیشـرا بـا متناسـب را اتیـجزئ هکـ سـپارد یمـ نیـد شمندانیاند
  .نندک استخراج یّلک یها قالب

 از یاریبـس هکـ اسـت نیـا میرکـ قـرآن یانیب یها یژگیو از یکی ًاوال، نکهیا حیتوض
 له،یوسـ نیبد و نموده عرضه یّلک قواعد و اصول قالب در را خود بخش تیهدا معارف
 از یژگـیو نیـا. است نهاده انیآدم اریاخت در را مالک به دنیرس راه و نیادیبن یمحورها
 بـه یابیـراه گرسـو،ید از و داده قـرار خـاص انکم و زمان از فراتر را قرآن متن سو، یک

 نخـست گـام در ،عیتـشر نیـا. است وانهاده روشمند ریتفس به را آن اتیجزئ و فروعات
 زین بعد ۀمرحل در و شده هادهن حضرت آن نیراست نانیجانش و یگرام امبریپ ۀبرعهد

 انیشوایـپ آن یمـیتعل ۀویشـ از یریـگ بهـره بـا (انیـآدم روشمند اجتهاد و تدبر تالش، به
 ینیادیبن اصول از قرآن، بودن جاودانه و یجهان ۀشیاند ًا،یثان. است شده ولکمو) معصوم
 نیـا بـر مـوارهه و اند متفق آن بر امروز به تا اسالم ظهورزمان  از مسلمانان ۀهم هک است
 ــ اسـت تیبشر مرز هک آنجا تا  ـزمان ۀگستر و نیزم ۀپهن در قرآن هک هستند و بوده باور
ــابک ــ تیهــدا ت ــسان ۀهم ــا. )١/٣١: ١٣٨١ ،یآملــی جــواد( هاســت ان ــه توجــه ب  یژگــیو ب
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 صـورت به ت،یجامع نیع در قرآن اتیآ هک دیآ یم الزم قرآنی جاودانگ و شمولی جهان
 شرح ها نسل و عصرها یشتیمع و یمعرفت یازهاین با متناسب و شود انیب اتیکل و اصول

  .نماند محروم قرآن پرتو از بشر یزندگ دیجد یایزوا از یاریبس تا ابدیب نینو یریتفس و
 اًئیشـ دعیـ لـمی وتعـال كتبـار اهللا ّنإ«: دیـفرما یمـ که باقر امام تیروا اساس بر

کـه  گفـت دیـبا ،)۵٩/١: ١۴٠٧ نـی،یکل( ١»لرسوله نهَّیبو کتابهی ف نزلهأ ّالإ ّمةاأل هیلإ حتاجی
 دگاهیـد. هاسـت انـسانی بـرای تگریهـدای عنی آن نزول هدفی راستا در قرآن تیجامع
َونزلنـا  ۀیـآ خصوص در نیقیفر ّمفسران غالب ْ َّ َ ْعلیـ َ َ َتـابْلِکا َكَ َی َ ْ ُلکـ اًانـِ ْ ِّلِ ًوهـدی ٍءَ ُ ًورمحـة َ َ ْ َ َ 

ری َو ُبْش َللمـسلمني َ ِ ِ ْ ُ ْ ِ )بـه کـه اسـتی مـسائل ۀهم قلمرو در قرآن تیجامع و شمول )٨٩ /نحل 
  .)١٢/٣٢۴: ١۴١٧ ،ییطباطبا( کند یم نیتضم را او سعادت و گردد یم باز ها انسان تیهدا

ی عـوامل ازی کـی میکـر قـرآن ــ مطلق نه و ـی نسب تیجامعکه  گفت دیبا رو، نیا از
 قابـل هـا انـسان ۀهمـی بـرا را کتـاب نیـا و است دهیگرد آنی جاودانگ سبب که است

  .است نموده استفاده

  وارد شدن خدشه به اعجاز قرآن .٣ـ٢
 یبـرا تنهـا قـرآن اتیآ هک معتقدند و دانند یم رمزگونه و معما را قرآنیی سو از انیاخبار

 تنهـا را معـصومان گـر،یدی سـو از و اسـت ریتفـس و فهـم قابل آنی اصل مخاطبان
 ،یاسـترآباد( اسـت آنـان در منحـصر قـرآن، علـمکـه  ندیگو یمو  دانند یم قرآن مخاطبان

 نگــاه امــا. )١/٣: ١۴٠۴ ،یمجلــس؛ ۴٠٩ و ٣٢۵: ١۴٠٣ ،یعــامل ّحــر ؛٢٧۶ـــ٢۶٩ و ٢۵۶ـــ٢۵۴: ١٣۶٣
 بـودن معجـزه بای مناف قرآن، بودن رمزگونه و معما که فهماند یم ما به موضوع به تر قیدق
 اهـلی بـرا قرآن ظاهر اگر و است وندخدای سو به مردم تیهدا هدفش که استی قرآن
 درک و فهـم اختـصاص نیهمچنـ. گردد می مختل بودنش معجزه نباشد، پذیر فهم زبان
 رایـز دارد؛ منافـات بالغـت و فـصاحت نظـر از قرآن اعجاز با ًاوال زین معصومان به قرآن
 کـافران سـرزنش و تمـسخر موجـب نباشـد، مردم ۀهم یبرا درک و فهم قابل کهی قرآن
: ١۴٠٨ ،ییخـوموسـوی (! اسـت ناپـذیر فهم اش معجزه که استی امبریپ چه نیا که شود یم

                                                                 
 کتابش در را آن آنکه مگر باشند، داشته اجیاحت بدان مردم که نکرده فروگذار رای امر چیه متعالی خدا. ١

  .است نموده انیب را آن رسولشی برا و فرستاده فرو
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ْوإن : دیفرما یم قرآن رایز دارد؛ منافات قرآنی ّتحد با ًایثان و )٣/٢۶٢ ِ ْنمتُک َ ُ ْری ِىف ْ َّمما ٍبَ َنزلنـ ِ ْ َّ َ اَ َ 
َعبدن ِ ْ ا اَ ُفأ ْ ٍورة َ َ ْمن ِبُس ِمثله ِ ِ ْ ِ )د،یـدار شـک م،یکرد نازل مان بنده بر که آنچه بر اگر ؛)٢٣ /بقـره 
 آن با یّتحد گرید باشد،پذیر  فهم مردم عمومی برا قرآناگر  .دیاوریب آن همانند یا سوره
  .)همان( بود خواهد معنا بی

  قرآن صفات ازی ا پارهی نف .۴ـ٢
ی کـسان. است قرآن ظواهر تیحج عدم ان،یاخبار دیتأک مورد و مهم اعتقادات ازی کی
 ،)١۶٢ و ١۵۵: ١٣٩۶(عـاملی  یکرکـ نیحس خیش ،)٩٠: ١٣۶٣( یاسترآباد نیمحمدام ونچ
 خیشـ و )١/٢٢: ١۴١۴( یمجلـس یدتقمحم ،)١٩۵ ـ١٩۴ و ١٨۶، ١٧۶: ١۴٠٣( یعامل ّحر خیش
 یعنـی را ـی نظـر احکـام در قـرآن ظـواهر تیحج )١۶٩ و ٣٢ـ١/٢٧: ١۴٠۵( یبحران وسفی

 ستین نید اتیضرور از یول است یعمل یحکم یایگو که  فروع و اصول از ّاعم آنچه
 در منحـصر را یشـرع احکـام منابع و منکرند ـ افتی دست بدان استدالل و نظر با دیبا و

 ظـواهر به ینظر احکام در توان ینم که ندتقدعم و دانند یم معصوم امامان ثیاحاد
  .باشد شده وارد ظاهر آن مطابق تیب اهل از یّنص آنکه مگر ،کرد استدالل قرآن

 تیـب اهـل دییـتأ بـه مـشروط را اتیـآ از کیـ هر به عمل کهی افراط انیاخبار
 ،ظـاهر ایـ باشد نص نکهیا از اعم ـ قرآن از یا هیآ چیه به عمل که دارند اعتقاد دانند، یم

 شده وارد آن ۀدربار یثیحد آنکه مگر ست،ین زیجا ـ آن ریغ ای باشدی نظر احکام ۀدربار
 مـا یبـرا یظهـور چـون قرآن اتیآ و است اخبار فقط ْاحکام منبع ظر،ن نیا طبق. باشد

 را قـرآن تمـام.) ق ١١٣۵. م (یجیسـماه صـالح بن عبداهللا. اند ساقط تیحج از ندارند،
 الکلـم جوامع کتاب صاحب یریجزا رزایدمیس و )٢٠٣: ١۴٠٩ ،یریجزا( دانست یم متشابه

ْقل  فهم در یحتکه  داشت دهیعق َهـو ُ ُاهللا ُ ٌأحـد ّ َ یمعنـا مـا رایـز م؛یدارنیاز  ثیحد به زین 
 آقـابزرگ ؛٢١٨ ـ۴/٢١٧: تا یب ،یخوانسار( میدان ینم را» احد «و» واحد «نیب فرق و» تیاحد«

  .)۵/۶٠٣: تا یب ،تهرانی
 و »روشـن«ماننـد ی صـفات بـا تـضاد در قـرآن، اتیـآ ظـواهر ِنداشـتن تیـحج ِبـاور

 خیشـ ازی ریـجزا. اسـت کـرده متـصف بـدان را خود قرآن، که است بودن »روشنگر«
  :کند یم نقلی طوس
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 خداونـد. باشدی تضاد و تناقض امبریپ کالم و متعال خداوند کالم در ستین روا
ْجعل اَّنِإ : فرماید می قرآن در َ ْقر ُاهَنَ َعر اًآنُ َبلس  و )٣ /زخرف( اًّیِبَ ِ َعر ٍانِ ِمبـ ٍِىبَ  از. )١٩۵ /شعراء( ٍنيُ
 ۀهمـ زبـان بـه نکـهیا و دیـنما فیتوصـ نیمبی عرب به را آن که رواست چگونه رو نیا

  .)۴٨: ١۴٠١جزایری، (» ...نشود دهیفهمی زیچ آن ظاهر ازی ول است آمده مردم

 قـرآن ازی اتیـآ بـا متنـاقض ًاوال زین معصومان به قرآن فهم انحصار دگاهید نیهمچن
 معـصومان خود از دهیرس اتیروا با ًایثان و کند یم امر قرآن در تعقل و تدبر به که است

 ،ینیکل( »اهللا کتابی عل فاعرضوه ثیحد اّعن جاءکم ذاإ «:مانندی اتیروا است؛ تضاد درنیز 
  .)٢/۵٩٩ :همان(» بالقرآن کمیفعل المظلم لیالل کقطع  الفتن کمیعل التبست فإذا« ،)١/٨: ١۴٠٧

  ییروا یر فاقد تفساتی آییا کارعدم .۵ـ٢
 یـات رواۀلیوسـ  کـه بـهداننـد ی مـزی جـای قرآن را فقط در صـورتیر تفس،یان اخبارغالب

 ،یاسترآباد( دانند یم ممنوع تایروا ریغ به را قرآن ریتفس شده باشد و دییتأ معصومان
 در قـرآنهـا،   اعتقـاد آنبـه. )١/١۶٩: ١۴٠۵ ،یبحرانـ ؛۴٠٩: ١۴٠٣ ،یعـامل ّحر ؛٢٧۶ـ٢۶٩: ١٣۶٣
 از دور و نشده نازل مردم ۀتود فهم سطح در و است شده نازل رکذ اهل یها فهم سطح
 میـدار نگاه دست قرآن، ریتفس در ید رو، بانیاز ا. )٢٧٠: ١٣۶٣ استرآبادی،( است آنان فهم
 لیتنز علم صاحبان معصوم، انیشوایپ رایزرسد؛ ب ما به آنان یسو از درست قرآن ریتفس تا
 ریـغ طـرف از آنچـه و تیهـدا و رنـو یجملگـ دهیرس آنان جانب از آنچه و اند لیتأو و
  .)١/٨: ١۴١٩ بحرانی،( است یکیتار و ظلمت آمده، شانیا

 ظواهر به هکیت را یرأ به ریتفس دگاه،ید نیا طرفداران هک دیآ یبرم چنان ها نقل نیا از
 نظـر بـه .)٣/٧٨: ١۴١٧ ی،یطباطبـا: ک.ر( داننـد یمـ یریتفـس اتیروا به مراجعه بدون قرآن
 بـر یمبتنـ و امبریـپ فیوظا از قرآن ریتفس هک استآن  گروه نیا فرض شیپ رسد یم

َوأنزلن یۀ آ به استدالل ْ َ ْ َ ْإلی اَ َ َالذرک َكِ ْ َلتبـني ِّ ِّ َ ُ ِللنـاس ِ
َّ َنـزل اَمـ ِ ِّ ْإلـ ُ

ِ
ْ َ

ِ )ه،یـآ نیـا طبـق و اسـت )۴۴ /نحـل 
 ریتفـس و نییتب حق ،حضرت آن ریغ و شده نهاده امبریپ ۀعهد بر قرآن نییتب و ریتفس
 را قـرآن ریتفـس امبریپکه  است شده گفته رو نیا از .)١۶٨: ١۴٠۶ عک،( ندارد را قرآن
 تیـروا هـزاران از شیبـ و دادنـد میتعلـ تابعـان بـهنیـز  آنـان و آموخت خود اصحاب به

 اسـت، شـده نقـل قرآن ریتفس باب در تابعان و صحابه یعنی صالح سلف از هک یریتفس
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 و روش نیـا از عـدول لـذا و نـدک یمـ تیـفاک انـد، رآنق ریتفس یایجو هک یسانک برای
 در اگر و است بدعت آمده، تابعان و صحابه منقوالت در آنچه از رفتن فرا و قرآن ریتفس
 از زیپره و وتکس ما ۀفیوظ باشد، دهینرس ما به صالح سلف از ینقل قرآن، از یاتیآ مورد
  .)٣/٨۴: ١۴١٧ ی،یطباطبا: ک.ر( است ریتفس

 نقـل قـرآن اتیـآۀ همـ یبـرا یریتفـس اتیـرواکـه  بایـد گفـت  فوقگاهید نقد ددر
 ات،یـآ یبرخـ یبـرا گرچـه. ندستیـن یوافـ اتیآ تمام ریتفس یبرا رو، ین ااز و اند نشده
 و یجـر ات،یـآ مـضمون شـرح ات،یـآ یها واژه شرح نزول، شأن از اعم یادیز اتیروا
 یحتـ قـرآن از یادیـز اتیـآ یراب، دارد وجود هیآ یباطن یمعان انیب و قیمصاد بر قیتطب
 طرفـداران یبـرا یاسـتک نیـا هکـ داسـتیپ. اسـت نـشده نقل هم یریتفس تیروا یک
 معتقدنـد دگاهیـد نیـا صـاحبان هکـبه ویـژه آن ،است یبزرگ لکمش ییروا ریتفس تبکم

 .مینک وتکس دیبا است، دهینرس یریتفس معصومان از ای سلف از هک یاتیآدربارۀ 
د نً است، عمال قابل استفاده نخواهدهی نرسها  در مورد آنیتی که رواییاتآً رو، اوال ین ااز

 ظـواهر از مینتـوان اگـر ًیـا مانـد و ثانیم محروم خواهیات، آنیا معارف از یجهبود و در نت
 ثقل کی تنها خدا امبریپکه  دیآ یم الزم م،یبفهم آن از یزیچ و میشو مند بهره قرآن
 در بـت،یغ عـصر در کـه ینـداو تیـب اهـل هـم آن و شدبا گذاشته ما انیم در حجت و

  .بود نخواهند تمسک قابل ن،یثقل از یک چیه ًعمال و ندستین دسترس

  قرآن ریتفسۀ حوز به فیضع اتیروا ورود . ۶ـ٢
 داننـد ی مالصدور ی را قطعییث از کتب حدگری دییار کتب اربعه و بسیات رواان،یاخبار

 و )١/١١٨: ١۴٠۵ همـو، ؛٢۵۶ــ٣/٢۵۴: ١۴٢٣ ی، بحرانـ؛٣٠/٢۴٩و  ٢٢٠ـ٢٧/٢٠٩: ١۴٠٩ ی،عامل ّحر(
باعـث ورود اندیـشه،  یـن ا. اعتقادی ندارنـدثی احادیی و محتوای به نقد سندجه،یدر نت
ماننـد  ــ یـات و روایـات آحیر صـّ متعارض با نصی و حتفی ضعیها تی از رواییاربس
 از یعه شـیرب وهـن تفاسـ موجـیجـه، و در نتیم قرآن کرریتفسۀ  حوزبه ـ یف تحراتیروا
  . معاندان شده استیسو
 هکـبل ، اسـتردهکن تفاکا حیصح ثیاحاد نقل به تنها ت،یروا نقل در ی کاشانضیف
 مآخـذ و منـابع رکـذ بـاو اسـت  آورده ده،یـد متناسب اتیآ موضوع با هک را یثیحد هر
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 ریتفـس نیا. است برداشته خود ۀعهد از را ها آن سقم و صحت یبررس تیولئمس ،مربوط
  .)٢/٣٣٧: ١۴١٨معرفت، ( دارد بر در را فیضع ثیاحاد و اتیلیاسرائ از یادیز تعداد

 و نـدارد ثیـاحاد قـوت و دیاسـان بـه یتـوجه یـث، احادیآور جمـع در زی نیزیحو
 یاتیـروا کـه همچنـان ،آورد ی مـرشیتفـس در را یفراوانـ مرسـل و السند فیضع اتیروا

 و اتیلیاسـرائ نقـل از آن و در شده نقل ریتفس نیا در ائمه به وهن و ّغلو بر مشتمل
 ارتبـاط و مـاروت و هاروتۀ قص در آنچه مانند است؛ یده احتراز نگردموضوع، ثیاحاد
 اتیلیاسـرائ گونـه نیـا کتـاب نیـا در یّ طور کلبه و است آمده او مسخ و زهره با ها آن

  .)٧٣۴: ١٣٧٣ ،ییاز ا؛٣٢٩ ـ٢/٣٢٧ :همان( است شده نقل فراوان
 در یاظهـارنظر گونـه چی هـ،ییر تفـسثیـاحاد یگـردآور در زین یبحران دهاشمیس
 مخالف اتیروا یمنطق جمع ای حیصر نقل و عقل مخالف اتیروا لیتأو ل،یتعد جرح،

 دیبا زین البرهان یر تفساتی سند رواۀدربار. )٣٣١ـ٢/٣٣٠: ١۴١٨معرفت، ( کند ینم معارض و
 در (فیضـع اتیـروا از یبخش کتاب نیا ، مٶلففراوان یعلم تالش وجودبا  که گفت
 اقـدامطـور کامـل به  محترم، مصنف که رسد یم نظر به و دارد بر در را) فیتحر و ّغلو
 وضـع به متهم که یمصادر از یو. است نکرده فیضع ثیاحاد یجداساز و هیتصف به
 ثیـح از و فیضـع سـند، ثیـح از کـه کـرده نقل یاتیروا و استفاده هستند، ضعف و

  .)یآصف یمحمدمهد خیش ۀمقدم: ١۴١٩ ،یبحران( ١ندا مضطرب متن،
                                                                 

 فهـم در انیـروا ی خطـاو یفهمـ جک شده، یریتفس اتیروا ریگ دامن هک ی مهمیها  از نقصییک ًاضمن. ١
َ اهللا َّنِإ  ۀیآ ریتفس در مثال، یبرا ؛است اتیروا مراد ِْىيَ َالّ َ ْأن ْس َ ْ َربَ ًمثال ِ َ ًبعوضة اَم َ َ ُ َفم َ َفوقھـ اَ َ ْ  یبرخـ ،)٢۶ /هبقر (اَ
 بـاقر امـام از بـاره نیـا در. بودند ردهک ریتفس امبریپ را »فوقها ما «و یعل را »ةبعوض «انیراو

، یثی حـداز نـانیا: فرمود امام. اند ردهک نقل هیآ یبرا یریتفس نیچن ان،یراو از یبعض هک شد پرسش
 و امبریـپ هکـ اسـت نیچنـ داسـتان). انـد دهینفهم درست و (اند ننهاده خود یجا به اما دهیشن یزیچ
 :گفـت یگرید و »محمد وشاء اهللا شاء ما «:گفت یم هک دندیشن را یسک یصدا ناگاه یروز یعل
 و نیقـر هـم بـا را یعلـ و خـدا تیمـش و امبریـپ و خدا تیمش صورت، نیا به و »ّیعل وشاء اهللا شاء ما«
 تیمـش! یآر. دیـنکن رکـذ خـدا فیـرد در را یعلـ و محمد هرگز: فرمود اهللا رسول. ردندک سهیمقا
 ییهمتـا و اماسـو ۀهم بر است، غالب و قاهر خدا ۀاراد و تیمش رایز است؛خد تیمش تابع یعل و مدمح

 یعلـ و ،عیوسـ جهـان نیـا قبـال در اسـت یذبـاب همچون مثل و سهیمقا در محمد. گردد سهیمقا تا ندارد
 بـر اخـد هکـ یتفضالت البته. خداست مربوب و مخلوق هک ییها جهان مقابل دراست  یا بعوضه همچون
 هکـ اسـت یسـخن نیـا. اسـت برتر انجام تا آغاز از مخلوقاتش برتمام او تفضالت از ردهک یعل و محمد
  ).٢١٠ـ٢٠٩: ١۴٠٩ ،یرکعسامام  (ندارد مهیرک ۀیآ ریتفس به یربط و است فرموده خدا رسول
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  یت هدانی در تضمی الهۀ با حکمت بالغیناسازگار .٧ـ٢
 کـه اسـت فرسـتاده بـشر تیهـدا یبـرا را خـود یآسـمان تـابک نیآخر متعال، خداوند

 خداونـد حفظ عدم با برابر یتابک نیچن فیتحر. شود یم یتلق بشر تیهدا منبع نیآخر
 نیبنـابرا. ستیـن سـازگار خداونـد بـودن مکیح با نیا و است بشر یگمراه با یمساو و

: ١٣٧۶ یزدی، مصباح( ندک یم حفظ را تابک نیا بودنش مکیح یمقتضا به متعال خداوند
١/٢١۶(.  

 بـر حجـت اتمـام و یاله امکاح ابالغ ضرورت کهباید گفت  مطلباین  حیتوضدر 
 هکـ اسـت یمتـکح نیچنـ اسـاس بـر اوندخد. است امبرانیپ رسالت یها برنامه از مردم

 و اسـت داشـته لیگـس مـردم یسـو بـه یالهـ یهـا امیـپ ابالغ و تیهدا یبرا را امبرانیپ
 ینـواه و اوامـر ابـالغ بـا یعنـی دارند؛ عهده بر را یا فهیوظ نیچن زین یآسمان یها تابک

  .نندک یم تمام مردم بر را حجت خداوند،
 فـرد به منحصر یژگیو دو یآسمان یها تابک ریسا با سهیمقا در قرآن گر،ید یسو از
 و ،بـودن یشگیـهم و یجـاودانگ ،یگـرید و بـودن یهمگـان و یجهـان نخست، دارد؛
 گـر،ید یآسـمان تـابک ای نید با آن نسخ انکام عدم و رمکا امبریپ رسالت تیخاتم
 نـزول، عـصر بـر افـزون  بایـدقـرآن ،یفرضـ نیچن با .است قرآن یجاودانگ نیمبی همگ
امـت یق تـا اعـصار تمـامدر  را خـود بـودن حجت تیثیح و خداوند یها امیپ یگر غابال

 و رسـانده انجـام بـه را یتگریهـدا فـهیوظ هک است صورت نیا در تنها رایز ند؛ک حفظ
 افتـهی تحقـق است، انیجهان بر حجت شدن املک هک امبریپ دیجاو رسالت متکح

  .است
 محتمـل ،قـرآن اتیـآ در یاسـتک یمعنـا به هرچند را قرآن فیتحر یسک اگر حال
 آن یتگریهدا تیثیح و ساخته مخدوش را قرآن تیحج ند،ک اقامه لیدل شیبرا و بداند

 بـه کامـل طور به هک است مردم بر املک حجت یقرآنآن  چون است؛ برده سؤال ریز را
 از یالهـ تگریهـدا یهـا امیپ از یبخش الجمله، یف فیتحر احتمال با و باشد دهیرس مردم
 رایز شد؛ خواهد ساقط اعتبار از آن ۀهم حجت، از یبخش سقوط با و شود یم حذف آن

 نیـا در تنهـا و اسـت دهیرسـ مـردم بـه یاسـتک و نقص بدون حجت هک است آن فرض
 .اسـت گرفته لکش جامع صورت به فرکی و پاداش نظام و فیلکت امر هک است صورت
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 ریـز مـردم بر خدا حجت بودن املک و قرآن تیحج تنها نه ف،یتحر احتمال با بنابراین
 و بـود خواهـد دار خدشه زین امبریپ رسالت استمرار و نبوت دوام هکبل ،رود یم سؤال
 یهـا امـت همانند که بود خواهد الزم خداوند بر مردم، بر حجت لیتکم یبرا جهینت در
 حـال ،نـدک ارائـه مـردم یبـرا تیحج جامع و املک نو، یتابک و دیجد یامبریپ ن،یشیپ
  .است یمنتف  رمکا امبریپ رسالت از پس ًقطعا یامر نیچن هکآن

 انکـام عـدم بـا اسالم امبریپ رسالت تیخاتم ،یبرهان عقل نظر از اساس نیا بر
 یتگریهـدا و مـردم بـر حجـت اتمام اصل یبقا یبرا قرآن در فیتحر گونه هر یابیراه
  .)۴١ :١٣٨٩ ،یآملی جواد: ک.ر( دارد املک ۀمالزم آنان

   قرآنینسب تیمهجور . ٨ ـ٢
ی ها انسان مورد در آنی ریناپذ فهمی ادعا و میکر قرآن ظواهر تیحج انکار با انیاخبار
گاه ، معصومان به قرآن علم انحصار و) معصوم ریغ(ی عاد  نیتـر مهـم باب ناخودآ
 از باالتر قرآن، مقامکه  معتقدند شانیا. اند بسته مردمان گرید و خودی رو بر را نید منبع

ی اسـترآباد .کننـد درک را آن معـصومانۀ واسـط یب بشر، یعاد افراد هک است نیا
  :دیگو یم

 تنهـا معـصومان. اسـت شده نازل معماگونه صورت به مردم عموم به نسبت قرآن
گاهان  فقـط و نـدا قرآن مخاطبان ها آن .هستند... و دیمق و مطلق منسوخ، و ناسخ به آ

 قیـطر از خداونـد مـراد فهـم راه تنهـا رو، نیـا از. اننـدد یمـ را قـرآن ابعـاد ۀهم ها آن
  .)٢٧۶ـ٢۶٩ و ٢۵۶ـ٢۵۴: ١٣۶٣( هاست آن

  :دیگو یم نواراالبحار ۀمقدم درنیز ی مجلس عالمه
 آنی واقعـ مخاطبـان که معصومانی برا جز که شده نازلی سطح در میکر قرآن

ی یعنـ علـم در راسـخان نـزد ًمنحـصرا قـرآن علـم. ستیـن فهـم قابـل ًمـستقال هستند،
 ابنـدی یمـ دسـت قـرآن معـارف به ائمه اناتیب راه از تنهای عاد مردم و است ائمه

)١۴٠۴ :١/٣(.  

 ازی ادیز اتیآ لیذ نکهیا نیهمچن و ندارد وجود معصوم که حاضر زمان به توجه با
 جه،ینت در و معصومان به قرآن علم انحصاری ادعا است، دهینرس ما بهی تیروا قرآن،
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  ١.شود یم قرآن تیمهجور به منجر آن، دانستن ریذناپ فهم
 در تـدبر از مـسلمانانۀ عام اعراض زین قرآن تیمهجور مهم مظاهر ازی یک نیهمچن

 فقــط انیــاخبار چــون ٢؛اســت قــرآن ۀنــیزم در شهیــاند و فکــر ۀحــوز فیتــضع و قــرآن
 اساس بر. ندکن ریتفس و بفهمند را قرآن توانند یم که دانند یم قرآن مخاطبان را معصومان

 بـا تعارض در دگاهید نیا بهی بندیپا. میبخوان ثوابشی برا را قرآن دیبا فقط ما دگاهید نیا
  .دهد یم فرمانی اله اتیآ در تدبر به را ما که استی اتیروا و اتیآ حیصر

 زمـان تای بهبهان دیوح زمان از ،»یقرآنی ها آموزه بودنی افتنین دست «ۀشیاند گرچه
                                                                 

 را قرآن د،یبخوان را قرآن گفتند د؛ینخوان را قرآن نگفتند] انیاخبار[«: دیگو یم باره نیا دری مطهر دیشه. ١
 هکـ یطور به زد؛ عیتش عالم به خصباال اسالم عالم به یبزرگ ۀضرب یک نیا. دینفهم را قرآن اما د،یببوس
 انیـاخبار. دندیترسـ ردنکـ ریتفس از و نندک ریتفس را قرآن هک برداشت رعبشان عهیش مفسران ًاساسا بعدها
 بـشر یعاد افراد هک است نیا از باالتر قرآن مقام فتندگ ،ستین خدا تابک قرآن، ندیبگو توانستند ینم که
. بفهمنـد هـا آن هکآن یبرا است شده نازل قرآن. بس و بفهمند دارند حق ائمه فقط را قرآن. بفهمند را آن
: دیـگو یمـ قـرآن اگـر ًمثال ،ستین حجت قرآن ظواهر گفتند. است آمده چه ائمه اخبار در مینیبب دیبا ما
 م ََّمناِإ ْا َ ْواملی ُرْ َ ْ ُسرَ َواأل ِ ْ ََ َواأل ُابْ ْ َزالَ ٌرجس ُمْ ْ ْمن ِ ِعمل ِ َ ْالشی َ ب ِانَطَّ ُفـا ِ َجت ْ  مراجعه اخبار به دیبا تو ندیگو یم ،)٩٠ /همائد (ُوهَ
 قرآن، مخاطب ًاساسا ندیگو یم نه؟ ای است حرام قمار و شراب هک است آمده اخبار در ایآ هک ینیبب ینک
 شانیـا). ٢١/١٠٩: تـا یب: ک.ر (»انداختند تیحج و اعتبار از را قرآن مردم یبرا بیتتر نیا به .میستین ما
 ،انـدازد یمـ اعتبـار از را قـرآن خود ًانایاح هک هست ییزهایچ اخبار، در وقت آن... «: دیگو یم ادامه در
 اشـم. اسـت یگـرید جور د،یخوان یم شما هک ستین جور نیا حمد ۀسور هک است گفته سک فالن ًمثال
َصر : دیخوان یم ِالذ َاطِ

َنعمتَأ َینَّ ْ َ ْعل ْ
ِ
ْ َ ِغري َ ْ ُاملغض َ ْ َ ْعل ِوبْ

ِ
ْ َ َوال َ  صـراط«: اسـت آمده ثیحد در گفتند یم ، َنيِّالَّالض َ

 یهـا قـرآن لمـاتک آنگـاه. خواند طور نیا دیبا و »ّأنعمت علیهم غیر المغضوب علیهم وغیر الضالین من
 قـرآن ردنکـ چـاپ بـه شدند مشغول ها نیا شیپ سال چند. ردندک یم عوض ها آن ۀیحاش در را خودشان
 بـه یوا. ختنـدیر ایدر در بردند و گرفتند را چاپش یجلو ًفورا و شدند متوجه یبروجرد اهللاةیآ خودشان،

 هکـ هـا مـسلمان گفتنـد یمـ و دیرسـ یم ها یحیمس و ها یهودی دست به و شد یم چاپ ها قرآن هکنیا حال
 دارنـد هکـ یقرآنـ با هک اند درآورده گرید قرآن یک خودشان حاال است، نشده فیتحر ما قرآن ندیگو یم
  ).همان (»دارد اختالف یلیخ
 یزود هب و«: دهد یم خبر نیچن مسلمانان بار تأسفۀ ندیآ از قرآن، تیمهجور به اشاره با مؤمنان ریام. ٢

 مردم نزد در... ستین باطل از ارترکآش و حق زا تر یمخف یزیچ هک آمد خواهد شما بر یزمان من، از بعد
 و ستیـن شـود لیـتأو و ریتفس یراست و حق یرو از هک قرآن از بارتر انیز ییاالک چیه یروزگار نیچن در
 بـدان هـستند آشـنا قـرآن بـا هکـ یسانک... ندارد وجود آن از پرسودتر دهند، رییتغ را لماتشک یامعن اگر
 آن قیصـد ارانیـ و قرآن عصر، آن در .نندک یم فراموش اند، ردهک حفظ را شاتیآ هک ییها آن .ندیاعتنا یب
 در یولـ ،هـستند مـردم نیبـ در آن ارانیـ و قـرآن یزمان نیچن در... دنشو یم یمنزو شده، طرد جامعه از
 از و ستیـن هـا آن یشوایـپ قـرآن و هستند قرآن یشوایپ ها نیا هک است آن مثل... ستندین ها آن با قتیحق
  ).١۴٧ ۀخطب :البالغه نهج (ندارند آن ۀنوشت و خط از جز یاطالع و ماند ینم یباق یاسم جز قرآن
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 ،شـد آشکار آن ناصواب انیبن و دیگردی وواکا انیاخباری استناد ۀادل و شد نقد معاصر
 ریتفـس از تـرس وی ناکـام احـساس و گذاشت خودش از بعدی ها دوره در را خود ریتأث

  .)٢١/١٠٩: تا یب ،یمطهر( شد عهیش عالمان ریگ دامنی مدت قرآن،
 بـه آن ازیی طبـاطبا عالمـه کـهی نیدی ها حوزه در موجود اسفبار تیواقع نیا ساب چه

  :دیگو یمی و. نباشد زین شهیاند نیا با ارتباط یب کند، یم ادی یتلخ
. نـدارد اجیـاحت قـرآن بـه وجـه چیهـ به که است شده میتنظی ا گونه بهی حوزو علوم
 ان،یـب نحـو، صرف، از را علوم نیا تمام تواند یم ریفراگ و ّمتعلم شخص کهی ا گونه به

 متخـصصی حت و برساند آخر به و فراگرفته اصول و هفق ه،یدرا رجال، ث،یحد لغت،
 نزنـد دسـت هم را جلدش و نخواند قرآن ًاساسای ول کند، اجتهاد آن در و باشد آن در

)١۴١٧ :۵/۴۵٠(.  

 گرفت؛ شکل میکر قرآن ازی عیش متأخر ِفقه غفلت اثر در ن،ینوی گر یاخبار موج
 و برهـان مقام در هم عهیش هانیفق و دبو ادیز قرآن به مراجعات ،یعیش متقدم فقه در رایز

 در امـا ،کردند یم قرآن استناد به فراوان ،یفقه احتجاج و مناظره مقام در هم و استدالل
 در رای دلواپسی ا گونه عه،یش هیفق. است افتهی کاهش قرآن به ارجاعات عه،یش متأخر فقه

 او ،یدرون احساسات نیا و کند یم احساسی فقه استنباطات در قرآن به میمستق ۀمراجع
 ،یصـالح( دهـد یمـ سـوقی فقهـ اسـتنباط منبع عنوان به قرآن، ازی ریگ فاصلهی سو به را

 تیـمهجوری عنـی ـی اخبـار ۀشیاند امدیپ نیا به معتقدان ۀجمل از .)١۴۴/۵ـ١۴٣ش: ١٣٨۶
 نیـای ایـگو ،یمطهـر دیشـهی هـا شهیاندی ّکل ندیابر. استی مطهر دیشهـ  میکر قرآن
یی نهـا ۀجـینت و شـدند شهیاند جمود ویی تحجرگرا گرفتار شدت به انیرج سه که است
  :است »میکر قرآن تیمهجور «ها آن از یک هر

 وی حکــومت مقاصــد بــه دنیرســ در را »اهللا کتــاب حــسبنا«ی تئــور کــهی انیــجر .١
 و عتـرت تیـمهجور بـه و شـدی فکر انحراف دری عطف ۀنقط وکرد  مطرح اش یاسیس

 و امبریـپ دامـان از رای اسـالم ۀجامعـ دسـت و دیـانجامی نبـو ۀریس و سنتی انزوا
  .نشد قرآن تیمهجور جزی زیچ زین آن ۀجینت و کرد کوتاه پاکش عترت
 بـه و طـرح را »خبارنـاأو ثنـایحادأ حـسبنا «ۀینظر اول، انیجر برابر در کهی انیجر .٢

ی انیـوح لیاصـی هـا آموزه و معارف از را جامعه و دیورز اهتمام میکر قرآن تیمهجور
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  ١.استی گر یاخبار انیجر همان انیجر نیا و داشت باز
 را» یقرآنـی هـا آمـوزه بـودنی افتنیـن دست «ۀمسئل تقدس، قالب در کهی انیجر .٣
 ت،یــنها در و تفکــر لیــتعط بــه ٢»ِربــاباأل ّورب التــراب نیــأ «شــعار بــا و کــرد مطــرح
  .)٩٠٠ـ ۶/٨٧٨: تا یب ،یطهرم( اند دهینام معطله را آنان که دیانجام قرآن تیمهجور

  یریگ جهینت
 یافـت، عهیشی اسالم دانش بر زیآم غلبهی ظهور قرن، دو حدود کهی گر یاخبار مکتب
 جوامـع فیتـأل ،ییـروا ریتفاسـ نیتـدو. نهـادی جـا بر خود ازی چند ِیمنف و مثبت آثار
 و بـتمثی امدهایپ از ،قرآن بری مبتنی اصول وی فقه مباحث گسترش و قیتعم وی ثیحد

 طـور بـه ریتفـس و قـرآن علومۀ حوز در آنی منفی امدهایپ .باشد  میمکتب نیا خدمات
 و تیـجامع عـدم ، معـصومان اتیـروا تیـحج رفـتن نیبـ از: از ندا عبارت خاص

 ،قـرآن صـفات ازی ا پارهی نف ،قرآن اعجاز به خدشه شدن وارد ،موجود قرآنی جاودانگ
 ،قـرآن ریتفـسۀ حـوز بـه فیضـع اتیـروا رودو ،یـیروا ریتفـس فاقـد اتیـآیی اکار عدم

  . ...و قرآنی نسب تیمهجور ،تیهدا نیتضم دری الهۀ بالغ حکمت بای ناسازگار
                                                                 

 ازی درجـات الاقـل تا گشودند اعتراض به لب و برنتافتند رای رو ادهیز همه نیا معتدل، انیاخبار مقابل، در البته. ١
 و داند یم درک قابل را آنقر ظاهر و معنای کاشان ضیف. دارند نگه قرآن ظاهر به استداللی برا را اعتبار و ارزش

 محـدود درک از برسد، امامان ریتفس با که آنچه جز نداردیی معنا چیه قرآن، کرده گمان کهی کس«: دیگو یم
 در طیتفـر و افـراط نکوهش با زینی بحران یوسف خیش). پنجم ۀمقدم، ١/٢٩ :١۴١۵ (»است داده خبر خودش

ْقل  درک و فهم که کند یم ادی انیاخبار ازی گروه از باره، نیا َهو ُ ُاهللا ُ ٌأحد ّ َ َ
 اتیـروا و دانند یم ممتنع هم را 

  ).١/٢٧ :١۴٠۵ ،یبحران (شمرند یم آن درک بهی دسترسی برا ممکن قیطر تنها را معصومان
 .شـد پیدا خداپرستی از بعد پرستی بت: فرمود صادق امام :دیگو یمی پرست بت شیدایپ دری مطهر دیشه. ٢

 او بـه العـاده فـوق مردم و کرد می دعوت توحید به را مردم» اسقلینوس «نام بهی پیغمبر یونس، حضرت از قبل
 تـسکین بـرای مـنکـه  کرد وسوسه شیطان. کردند می تابی بی فراقش در او مرگ از پس و ورزیدند می ارادت
 آن زیـارت و دیـدن بـه فقـط ابتـدا در مـردم .دییاب نیتسکتا با دیدنش  سازم می تانبرای را مجسمۀ او ،شما قلب

 آسـمان در اگـر اسـقلینوس خـود کـه آورد وجود به مردم برای را وسوسه این شیطان کم کم. رفتند می مجسمه
 چسبیدند مردم تدریج به. بخواهید اش مجسمه از خواستید می خودش از چه هر. اینجاست در جسدش هست،

 او نـزد ،بخواهنـد حاجـت ًمثال او از و است مجسمه این در اسقلینوس روح اینکه عنوان به مجسمه این به
 یگانـه خـدای و کجـا ما ؛»رباباأل ّورب التراب این «که شد پیدا برایشان فکر این کم کم. کنند استغفار
 و کردنـد فرامـوش یّکلـ بـه را خدا دیگر. بدهیم انجام مجسمه همین برای هم را ها عبادت بیاییم! کجا؟
  ).۵/۶٧ :١٣٧٧ (آمد وجود به پرستی بت و بتها ترتیب این به و شد مجسمه این برای ها عبادت ۀهم
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  یشناس تابک
  .نهج البالغه .١
  .تا یب، انیلیاسماع ،قم ،هعیالش فیتصانی ال عةیالذر محمدمحسن، ،یتهران آقابزرگ .٢
  .ش ١٣۶٣، تیالب هلال شرالن دار ،قم ،هالمدنی الفوائد ن،یمحمدام ،یاسترآباد .٣
  .ش ١٣٨۴ قم، ۀیعلم ۀحوز تیریمد مرکز ، قم،فقه علم مدخل رضا، ،یاسالم .۴
،  مام الحسن العسکریلی االاالتفسیر المنسوب ، )منسوب به ایشان( یعسکری، حسن بن علامام  .۵

  .ق ١۴٠٩،  یمام المهد مدرسة اال،قم
  .ش ١٣٧٣، یاسالم ارشاد وزارت ،هرانت ،منهجهم و حیاتهم المفسرون ،یدمحمدعلیس ،یازیا .۶
  .ش ١٣٨١، سمت ،تهران ،دانشگاه و حوزه ۀدکپژوهش ،قم ،یریتفس مکاتب اکبر، یعل ،ییبابا .٧
  .ق ١۴١٩، للمطبوعاتی االعلمٶسسة م ،روتیب ،القرآن ریتفسی ف البرهان دهاشم،یس ،یبحران .٨
 و یروانـیا یمحمـدتق قیـتحق ،هرالطـاه العتـرة حکـاما فـی الناضـرة الحـدائق احمـد، بن وسفی ،یبحران .٩

  .ق ١۴٠۵، یاسالم انتشارات دفتر ،قم مقرم، دعبدالرزاقیس
 ،روتیب التراث، اءیحال یالمصطف دار پژوهش گروه قیتحق ،هیوسفیال الملتقطات من ةیالنجف الدرر ،همو . ١٠

  .ق ١۴٢٣، التراث اءیحال یالمصطف دار
، ینجف یمرعش ةاهللایآ ۀتابخانک ،قم ،یحائر یسمام مدمح قیتحق ،هالکبیر جازةاال ،دعبداهللایس ،یجزائر . ١١

  .ق ١۴٠٩
 ،ییطباطبـا یقاضـ یمحمـدعل مقدمـۀ ،هیاالنـسان النشأة معرفةی ف النعمانیة نواراال ،دنعمةاهللایس ،یجزائر .١٢

  .ق ١٣٨٢، یهاشم یبن ،زیتبر
  .ق١۴٠١، لمطبوعاتل یعلماال سةسمؤ ،روتیب ،مواتاال من المجتهدین قول حجیته فی الحیاة منبع ،همو . ١٣
  .ش ١٣٨١، اسراء ،قم ،)کریم قرآن تفسیر( تسنیم ،عبداهللا ،یآمل یجواد .١۴
  .ش ١٣٨٩، اسراء ،قم ،فیتحر از قرآن نزاهت ،همو .١۵
  .ش١٣٨٧، ٢٧ ۀشمار ،قرآنی  های آموزه  ۀمجل ،»اخباریان تکحر یمنف و مثبت آثار« محسن، ،یریجهانگ .١۶
 ی، انتـشارات العربـ،روتیـب ،هروریالـص و التکـون: یعیالش یاالمام الفکر یف السنة ةینظر در،یح ،اهللا ّحب .١٧

  .م ٢٠٠۶
  .ق١۴٠٣ه، یالعلم المطبعة ،قم الجوردی، یدمهدیس قیتحق ،هیالطوس  الفوائد حسن، بن محمد ،یعامل ّحر .١٨
 ، تیـالب آل ۀمؤسـس پـژوهش گـروه قیتحق ،هعیالشر مسائل لیتحصی ال عةیالش وسائلتفصیل  ،همو .١٩

  .ق ١۴٠٩،  تیالب آل ،قم
 دائـرة مؤسـسة ، البیـت اهل فقه ۀمجل ،»یاالمام الفقه یف االجتهاد تطور مراحل« دمنذر،یس م،کیح .٢٠

  .ق ١۴٢١ ،١٣ مارۀش ،سال پنجم ،یاالسالم الفقه المعارف
  .تا یب، انیلیاسماع ،قم ،السادات و العلماء احوالی ف ّالجنات روضات محمدباقر، ،یخوانسار .٢١
  .ش ١٣٨۶، ١۴۴ـ١۴٣های  مارهش ،حوزه ۀفصلنام ،»یگر یاخبار متدادا« دعباس،یس ،یصالح .٢٢
  .ق ١۴١٧، یاسالم انتشارات دفتر ،قم ،القرآن تفسیر فی زانیالم ن،یمحمدحس، سیدییطباطبا .٢٣
  .ق ١۴٠۶، النفائس دار ،روتیب ،قواعده و التفسیر اصول عبدالرحمن، خالد ،کع .٢۴
 ،اصـفهان ،یاصـفهان یین حـسنیاءالدیضـ قیـتحق ،یالواف ،مرتضی  بن شاهمحسنمحمد ،یکاشان ضیف .٢۵

  .ق ١۴٠۶ ، نیرالمؤمنیام ۀکتابخان
  .ق ١۴١۵، صدر، تهران ،الصافی تفسیر ،همو .٢۶



 

وزه
آم

 
آنی
 قر
ای
ه

/
ان 
بست
ـ تا

هار 
 ب

١٣
٩۵

 / 
رۀ 
شما

٢٣

١٩٠  

یــق لــیا بــراراال هدایــة ،الــدین  بــن شــهابنیحــس ،یعــامل کــیرک .٢٧  رؤوف حیتــصح ،طهــاراال ئمــةاال طر
  .ق ١٣٩۶، نا یب نجف، ن،یالد جمال

ه، یسـالماال تـبکال دار ،تهـران ،یغفـار برکا یعل حیتصح و قیحقت ،الکافی عقوب،ی بن محمد ،ینیلک .٢٨
  .ق ١۴٠٧

  .ش ١٣٧۵، سمت ،تهران ،فقها و فقه تاریخ ابوالقاسم، ،یگرج .٢٩
  .ق١۴٠۴، الوفاء مؤسسة ،روتیب ، طهاراال ئمةاال خبارا لدرر الجامعة نواراال بحار محمدباقر، ،یمجلس .٣٠
  .ق ١۴١۴، انیلیعاسما، قم ،یصاحبقران لوامع ،یمحمدتق ،یمجلس . ٣١
  .ش ١٣٧۶ ،ینیخم امام یپژوهش و یآموزش ۀمؤسس ،قم ،شناسی قرآن، ی محمدتق،یزدی مصباح .٣٢
  .ش ١٣٧٧، صدرا ،تهران ،قرآن با آشنایی ،یمرتض ،یمطهر . ٣٣
  .تا یب، صدرا ،تهران ،آثار مجموعه ،همو .٣۴
  .ش ١٣٨٨ ،نبأ ،تهران ،)منابع شناخت  ـنیتدو ریس (ثیحد خیتار دری مباحث د،یمج معارف، .٣۵
، هیاالسـالم للعلـوم ةیالرضـو الجامعة ،مشهد ،القشیب ثوبه فی المفسرون و التفسیر ،یمحمدهاد معرفت، .٣۶

  .ق ١۴١٨
  .تا یب ، طالب یاب بن یعل االمام مدرسة ،قم ،مقارن فقه المعارف دائرة ناصر، ،یرازیش مکارم .٣٧
  .ق ١۴٠٨، نا یب ،روتیب ،القرآن ریتفسی ف انیالب ابوالقاسم،سید ،ییخوموسوی  .٣٨
  .ق ١۴١٠ عه،یش آثار نشر زکمر ،قم ،الحدیث رجال معجم ،همو .٣٩
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  موجز المقاالت
ّنظرة إلی االتجاه البنائی إلی مفهوم العمل الصالح ّ  

  فی القرآن الکریم والروایات
  
  
  
  
  
  

  ّفردوسی بمشهدطالبة بمرحلة الدکتورا بفرع علوم القرآن والحدیث بجامعة ( ّفاطمة المولودی(  
  ّمرتضی اإلیروانی النجفی   )ّأستاذ مشارك بجامعة فردوسی بمشهد( ّ
  ّأستاذة مشارکة بجامعة فردوسی بمشهد( سهیال پیروزفر(  

ّتحاول الدراسة الراهنة کی تدرس عبر األسلوب التوصیفی والتحلیلی، عملیة إیجاد العمل  ّ ّ
ّد اآلن دراسات حول صلة العمل الصالح ّقد تمت لح. الصالح علی أساس القرآن الکریم

الدراسة الراهنـة ترمـی إلـی أن تبحـث .  ...مع مفاهیم أخری کاإلیمان والتقوی والقلب و
عن نظام وجمع ومجموعة لهذه العالقات المتقابلة حول اإلیمان والعمل الصالح؛ بعبـارة 

ّأخری أرادت هذه المقالة عملیة ظهور وتکـون العمـل الـصالح عبـر الب ّنـاء الروحـی فـی ّ
ّحصائل وثمرات الدراسة الراهنة هـی أن مـن منظـور القـرآن والروایـات، عملیـة . اإلنسان ّ

ّظهور وتکون العمل الصالح تتم عبر المراحل الـستة التـی تلـی وهـذا یجـری عبـر البنـاء  ّ ّ
فـی (الطلـب والـدعاء . ٢، )فـی الـصدر(ظهـور الحاجـة . ١: ّالروحی لإلنـسان المـٶمن
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إرادة . ۵، )فی الفکر(العلم . ۴، )فی القلب وظهورها فی الصدر(ظهور اللینة . ٣، )القلب
علـی هـذا األسـاس، ). فی القوة(ّالظهور الخارجی للعمل الصالح . ۶، )فی العزم(العمل 

ّلیس العمل الصالح إال نور اإلیمـان الـذی لـه ظهـورات وتجلیـات منوعـة تحـت الوالیـة  ّ ّ ّ

ّاألجزاء البنائیة للروح إلی حـد یظهـر کعمـل خـارجی فـی ّاإللهیة فی مسیرة التجاوز عن  ّ ّ
ّالقوی الحرکیة لإلنسان فـی العـالم المـادی وینتهـی إلـی صـعود اإلنـسان إلـی المراتـب  ّ ّ

  .السامیة
  . القرآن، النظام، الوالیة، العمل الصالح:ةسی الرئالمفردات

  تبیین حقیقة العمل فی القرآن الکریم
ّمرکزا علی وجهة نظر العال ً   ّمة الطباطبائیّ

  
  
  
  
  
  

  ّأستاذ مساعد بجامعة تربیة المدرس( نصرت نیلساز(  
  علوم القرآن والحدیثماجستیر بفرع ( ناصر کولیوند(  

ّفی بدایة دراستنا هذه نود أن نشیر إلی أنه فی النظرة األولی ال فرق من حیث المعنی بـین  ّ
ّدنا أن الــبعض اســتعملوا هــذه ًکثیــرا مــا شــاه.  ...و» الفعــل«و» العمــل«کلمــات مثــل 

ًالکلمات بدیال عن اآلخر وما قالوا بفرق بینهمـا إطالقـا ولکـن مـن جانـب آخـر، ذکـر . ً
ّاللغویون والمفسرون تعاریف لهذه الکلمات التی تشعر إلی وجود تمایز بینهما من حیـث  ّ

ّوفی هذا المجال نری العالمـة الطباطبـائی المفـسر والحکـیم الفـذ ال. المعنی ّ ّ تفـت إلـی ّ
فهو عبـر معالجـة اآلیـات والروایـات حـول . »العمل«ّحقیقة معنی هذه الکلمات خاصة 

ّهذه الکلمة سعی کشف أبعاد هذه الکلمة المعنائیة والفحص عن معنی العمل الحقیقی ّ .
ّوتجدر اإلشارة إلی أن من وجهة نظر العالمة الطباطبائی العمل هیـأة ملکوتیـة تنطبـع فـی  ّ ّ ّ

  .دةّالنفس المجر
  .ّ حقیقة العمل، ماهیة العمل، العمل، النفس:ةسی الرئالمفردات

  ّمنهج قرآنی لمعرفة مستوی االلتزام بالدین فی إیران
  
  
  
  
  
  

  أستاذ مشارك بجامعة طهران( غالمرضا جمشیدنیا(  
  ّمحمد باقر اآلخوندی   )أستاذ مساعد بجامعة بیرجند( ّ
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ّات التی قایست وقومت مستوی االلتزام بالدین، ّتجدر اإلشارة إلی أن فی کثیر من الدراس
ّاستخدمت المناهج التی استفادت فی مجال غیر الثقافیة اإلسـالمیة الـسامیة ولهـا مناسـبة  ّ

لذلك السٶال الذی یطرح . ّومالئمة تحلیلیة مع معاییر االلتزام بالدین مع الشخص المسلم
ّنفسه هی هل بإمکاننا أن نعرض منهجا قرآنیا معو ًّ ّال علی المصادر الدینیة لمقایسة وتقـویم ً ً

مستوی االلتزام بالدین للشخص المسلم؟ ومع فرض وجود هذا اإلمکان، هدف الدراسـة 
الراهنة هی استخراج منهج لتقویم مستوی االلتزام بالدین من القرآن الکریم وذلك ضـمن 

الحـصائل . ّاستخدام أسـلوب تحلیـل المحتـوی الکیفـی وتـدریج المفـاهیم والمقـوالت
ًالمستخرجة ترینا أن المنهج الذی یـستخرج عبـر هـذا األسـلوب، خالفـا علـی المنـاهج  ّ ُ

السابقة، لها سبع مراتب التی قابلة للقیاس والتقویم التـی تقـع مـن أضـعف المراتـب ألـی 
لذلك االرتقاء من المراتب السافلة إلی المراتب العالیـة یمکـن مـع إحـراز . أقوی المراتب
ّوإجراء إحـصاء ورقـة األسـئلة المتعلقـة إلـی تقـویم . ئص المراتب العالیةّمٶلفات وخصا

ّمراتب االلتزام بالدین، أثبتت أن هذا المنهج وهذا التقویم المتعلق به، له سالسـة واعتبـار  ّ

  .ّعال فی المجتمع الذی أجریت هذه المقایسة واإلحصائیة
لتـزام بالـدین، مـنهج االلتـزام  القرآن، االلتزام بالـدین، مراتـب اال:ةسی الرئالمفردات

  .بالدین

ّدور األسرة فی التربیة االقتصادیة لألوالد فی التعالیم القرآنیة ّ  
  
  
  
  
  
  

  ّمحمد اإلمامی ّ  
  ّأستاذ مساعد بالجامعة الرضویة للعلوم اإلسالمیة ّ  

ّللتربیة أبعاد مختلفة وأحد أبعادها الهامة هی التربیة االقتصادیة التی لیـست أهمی ّ ّ ّتهـا بأقـل ّ

ّمن التربیة الدینیة الثقافیة والتربیة االجتماعیة ّ ًالتربیة االقتـصادیة الـصحیحة توجـب آثـارا . ّ ّ
ّمادیة ومعنویة کثیرة فی أسلوب الحیاة الفردیة ومن جملة هذه اآلثـار هـی ّ ّ طیـب المـال : ّ

ّوحلیته، الثقة بالنفس، سالمة الروح، قبول األعمال وهدوء النفس وراحة البـ الدراسـة . الّ
ّالحالیة، دراسة کیفیة ومرکزة علـی تحلیـل المحتـوی وتمـت عبـر الرجـوع إلـی األسـناد  ّ ّ ّ

ّالمتقنة وذو قدمة دینیة وحاولت مناقشة دور األسوة فی التربیة االقتصادیة لـألوالد لـذلك . ّ
ّفی البدایة حاولنا دراسة األسباب االعتقادیة والمبنی الفکری واألسباب السلوکیة ا ّ لموجدة ّ
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ّلألسوة المناسبة، ثم أشرنا إلی اآلثار االجتماعیة للتربیة االقتصادیة الصحیحة ّ ّال شك فی . ّ

ّأن وجود الدافع المعنوی واإللهی عند اإلنـسان، االبتعـاد عـن الغـرور والغفلـة، االقتـصاد  ّ ّ

واالعتدال، تلك األمور التی لها آثـار وثمـرات مفیـدة کاکتـساب الثـواب وفـی اآلخـرة، 
ّالتقرب إلی الجوار اإللهی، إیجاد مجتمع ذو الرشد والتکامل، حاکمیـة الـصلح والهـدوء  ّ ّ
ّوتقلص وقلة الجرائم االقتصادیة واالجتماعیة، تلك األمور التی من اآلثار اإلیجابیة لرعایـة  ّ ّ ّ ّ

  .حقوق اآلخرین
ّ التربیة االقتصادیة، األسوة االقتصادیة، أسلوب الحیـا:ةسی الرئالمفردات ّة اإلسـالمی، ّ

  .رعایة الحقوق، األفراد

  فی القرآن الکریم» المجنون«معرفة معنی 
  
  
  
  
  
  

  ّالسید محمود طیب حسینی ّ   )أستاذ مشارك بمعهد بحث الحوزة والجامعة( ّ
  طالب بمرحلة الدکتورا بفرع علوم القرآن والحدیث بجامعة طهران( حامد شریفی نسب(  

ُمن الواضح أنه قد استعملت کل فـی » ّبـه جنـة«  والکلمات المشابهة لها ک» المجنون«مة ّ
ّالقرآن الکریم کثیرا ما فی األعصار المختلفـة فـی کلمـات منکـری النبـوة التـی عبـرت  ُّ ً

ّوالحال أن هـذه الکلمـة فـی األسـالیب واالسـتعماالت المختلفـة لهـا معنـی » الجنون«  ب

ّکلمـة ومناقـشة کـالم اللغـویین ّالدراسة الراهنة بعد التعرف علی جـذر هـذه ال. مختلف
ّوالمفسرین وصلت إلی هذه الحصیلة وهـی أنـه مـع أن الغالـب یزعمـون أن معنـی هـذه  ّ ّ ّ

ّإال أن معناها الحقیقی هو الذی سـلط علیـه الجـن» الجنون«الکلمة  ّ ّ ّ بعـد معرفـة معنـی . ّ
ُالکلمات عبر األسلوب التوصیفی ظهرت هذه النتیجة وهی أنه استعملت هذه الک ّ لمة فی ّ

ّالمجنـون الـذی سـلط «. ١: القرآن الکریم فی المضامین المختلفة فی معان ثالثـة وهـی ُ
ّالساحر الذی سلط علیه الجن«. ٢، »ّعلیه الجن ّ ّالشاعر الذی سلط علیه الجـن«. ٣، »ُ ّ ُ« .

ّمن ناحیة قوم نوح علی نوح اسـتعمل فـی المعنـی األول» المجنون«ّوإیراد اتهام  وهـذه . ُ
ّتعملت من جانب فرعون مع النبی موسـی فـی المعنـی الثـانی، ومـشرکو مکـة الکلمة اس ّ

  .ّاستعملوا هذه الکلمة مع نبی اإلسالم فی المعنی الثالث
 معرفة معنی المجنون، المجنون، القرآن، الساحر، الـشاعر، الـذی :ةسی الرئالمفردات

ّسلط علیه الجن ّ.  
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ّالتصویر الفنی«قاعدة  ّ المکیة والمدنیةعلی أساس تفکیك السور» ّ ّ ّ  
ّالمدثر«ّمع محوریة سورتی    »المنافقین«و» ّ

  
  
  
  
  
  

  أستاذة مشارکة بجامعة الزهراء( بتول مشکین فام (  
  ّسهیال الجاللی الکندری   ) أستاذة مساعدة بجامعة الزهراء( ّ
  ن والحدیثطالبة بمرحلة الدکتورا بفرع علوم القرآن والحدیث بجامعة القرآ( ّییتمریم الوال(  

ّال شك فی أن أدباء علم البالغة التفتوا إلی الوجوه الفنیة واإلبداعات القرآنیة مـن سـالف  ّ ّ ّ ّ

ّالزمن ولنا أن نقول فی کلمة واحدة أنهم قد التفتوا إلی الروائع القرآنیة وقـد عرضـوا ذلـك  ّ

ّفی أسالیب منوعة؛ لعل الیـوم نـستطیع أن نجعـل مـصطلح  ذه ّبـدیل کـل هـ» التـصویر«ّ
ّالکلمات وهذه قد تمت علی صورة مع فهم ودرك التصاویر القرآنیـة بلـسان سـاذج ومـع  ّ
ّعدم استخدام المصطلحات المعقدة والعویصة البالغیة وبهذه الطریـق نـستطیع أن نجـد  ّ

من الواضـح تطبیـق قاعـدة التـصویر . ّسر خلود القرآن ونفوذه فی أعماق قلب المخاطب
ّعلی السور المکیة والمدن ّوفی هـذا المـورد سـورتا المـدثر والمنـافقین(ّیة بشکل متمایز ّ ّ (

ّیصلنا إلی نتائج هامة وقابلة لالنتفاع التی ثمرتها انتباه القرآن الدقیقة والعمیقـة إلـی أقـسام 
هدف اآلیـات . شروط الزمان والمکان وفی األخیر إثبات کون القرآن معجزة. المخاطب

ّالمکیة هی إثبات التفکیر ونفوذ ّ ورسوخ العقیدة فی القلب، فعلیه ال بد وأن تکون مبانیها، ّ

ّتعابیر مع تصاویر بدیعة، مٶثرة ورائعة مع لحـن حاسـم وصـریح؛ وفـی المقابـل، اآلیـات 

ّالمدنیة تستهدف التأثیر للوصول إلی العمل؛ یعنی العمل علی أساس العقیـدة المرسـوخة 
 تصاویر ولکن فی هذه المرحلة مـع تـصاویر ّفی قلب المخاطب فعلیه ال بد وأن تکون مبانیها

ّأقل ومع لحن تفصیلی، مریح ومفصل ّ ّالمحور األساس للدراسة الحالیة هی معالجة هذا . ّ
ًالموضوع، دراستها الکیفیة وبالتالی الوصول إلی نتیجة قد أشیرت إلیها إجماال ُ ّ.  

ّالفنی، سید التصویر  التصویر،:ةسی الرئالمفردات ّ ّ
ّالمدثر  منافقین، سورةال قطب، سورة  ّ.  

  ّواقعیة أم تمثیل؟» ّمکالمة اهللا مع جهنم«
  
  
  
  
  
  

  ّالسید أبو القاسم الحسینی الزیدی ّ   )ّطالب بمرحلة الدکتورا بجامعة فردوسی بمشهد( ّ
  ّأستاذ بجامعة فردوسی بمشهد( حسن نقی زادة(  
  ّالسید مرتضی الحسینی الشاهرودی ّ   )ّی بمشهدأستاذ بجامعة فردوس( ّ



 

وزه
آم

 
آنی
 قر
ای
ه

/
ان 
بست
ـ تا

هار 
 ب

١٣
٩۵

 / 
رۀ 
شما

٢٣

١٩۶  

ُعلی أساس نقل القرآن الکریم بعد صدور محکومیة المجرمین یـوم القیامـة، یـسأل عـن  ّ
ّجهنم هل یوجد إلسکان الکفار والمجرمین محل؟ وبعد ذلـك یجیـب جهـنم هـل بقـی  ّّ ّ

ّالتفسیر األول هو أن بعض المفسرین ذهبـوا إلـی : ّکافر أو مجرم؟ ثمة توجد ثالثة تفاسیر ّ ّ
ّمة تمثیل ولسان حال الـذی یـسأل اهللا تعـالی بلـسان التکـوین عـن جهـنم ّأن هذه المکال

ّهـو أن عـدد آخـر مـن المفـسرین ارتـأوا أن : التفسیر الثانی. ّویجیب جهنم بلسان الحال ّّ
ّاآلخرة دار الحیاة والحیاة الواقعیة ولجهنم قدر من الشعور والحیاة والکالم حـول جـواب  ّ

ّض المفسرین قالوا بحذف المضاف وأن سٶال اهللا تعالی عن ّالتفسیر الثالث أن بع. ّجهنم ّ
ّموکلی جهنم واهللا تعالی یری أن یقر منهم ّ هذه الدراسـة بعـد معالجـة ومناقـشة األقـوال . ّ

ّوالتفاسیر الثالثة وصلت إلی هذه الحصیلة وهی أن التفسیر الثانی أوفق وأنسب ومع ذلـك 

ّفـسیر األول ألن اآلیـة المبارکـة عبـر هـذا الـسٶال علینا أن ال نغفل عـن آثـار وثمـرات الت ّ
ّواإلجابة استهدفت أن تشیر إلی أن القهر والعذاب اإللهی غیر قاصر عن إحاطة المجرمین  ّ

ًّویمکن أن نقول بکون مفاد اآلیة حقیقیا وأن ما یبحث عنه مدعی کون مفاد اآلیة تمثیلیا،  ًّّ ّ

ّهر اآلیة إال إذا یوجـد دلیـل خـاص ومـتقن قابل للجمع؛ لذلك علینا أن ال نصرف عن ظا ّ

  .لالنصراف عن ظاهر اآلیة
ّ جهنم، المکالمة، لسان تمثیلی، لسان ظاهری، لسان الحال:ةسی الرئالمفردات ّ ّ.  

ّنظرة إلی ثمرات آراء األخباریین فی حقل الدراسات القرآنیة ّ  
  
  
  
  
  
  

  ّمحمد الشریفی   )أستاذ مساعد بجامعة مازندران( ّ
  أستاذ مساعد بجامعة مازندران( ّد رضا الشاهرودیّمحم(  

کید بالنـسبة إلـی  ّال مجال للشك فی أن مٶلفات ودراسات األخباریین الذین لهم اهتمام أ ّ ّ

بـل تـشمل الحقـول  األخبار واألحادیث، ال تنحصر فی حقـل علـوم الحـدیث فحـسب،
ّفإن لهم مٶل. ّاألخری من العلوم اإلسالمیة کالتفسیر ومبادئه فات فی صعید القرآن الکریم ّ

هـذه األفکـار واآلراء . والتی بشکل مباشر أو غیر مباشر تنعکس آراٶهم فی هذا المجـال
ّالتی واجهت فی القرنین الواحد عشر والثانی عشر الفکر اإلسالمی والشیعی مـع مـشاکل  ّ

ّمن المعلوم مبنیة علی مبادئهم الخاصة وعویصات لها آثار ـ م لـم یـشیروا ّـ مع أنهم أنفـسه ّ
. إلی هذه اآلثار ولم یلتزموا بها، ولکن ال یمکن لنا اإلغماض عنها من وجهة نظر العلمـاء
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١٩٧  

ّلقد نوقشت فی الدراسة الحالیة هذه اآلثار والثمرات وهذه قد تمت عبر أسلوب تحلیلـی  ّ ّ
ّلنا أن نشیر إلی اآلثار اإلیجابیـة والخـدمات العلمیـة لألخبـاریین إلـی ا. ّـ توصیفی ّ ألمـور ّ

تقویة وتحکیم دور الروایات الباقیة من المعصومین فـی معرفـة : المذکورة فیما تلی وهی
ّالدین، تدوین الجوامع الروائیة الحدیثة، تـألیف التفاسـیر الروائیـة القیمـة وتعمیـق وبـسط  ّ ّ

ّالمباحث الفقهیة واألصولیة المعولة علی الکتاب والسنة ّ ّ ّاریة ّواآلثار السلبیة للنهضة األخب. ّ
ــی ــا تل ــات : هــی کم ــة روای ــرآن، عــدم حجی ــسلمین عــن الق ــة الم ــاد عام ّســلب اعتم ّ ّ

ّعـدم جامعیـة وخلـود القـرآن الموجـود، ورود الخدشـة علـی إعجــاز . المعـصومین
ّالقرآن، ورود التناقض إلی القـرآن، عـدم کفـاءة اآلیـات الفاقـدة للتفـسیر الروائـی، ورود 

رآن الکـریم، وجـود التنـاقض وعـدم المالئمـة مـع الروایات الضعیفة إلی حقل تفسیر الق
ّالحکمة البالغة اإللهیة فی تضمین الهدایة، مهجوریة القرآن ّ.  

ّ األخباریون، التفسیر، علوم القرآن، آثار النهضة األخباریة:ةسی الرئالمفردات ّ.  
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esearches and Works of Traditionalists that have special 

attention to the hadith are not limited to the field of hadith 

sciences and also include other sectors of the Islamic sciences, such as 

interpretation and its principles. They have a lot of writings on the 

field of the holy Quran that reflect their ideas directly or indirectly. 

These ideas that confronted Islamic and Shiite thought with serious 

challenges in the eleventh and 12th centuries have consequences 

-Of course, based on their own principles- that even though they 

themselves have not mentioned and committed to them, the scientific 

aspect of these consequences cannot be ignored. In the present study, 

these works and implications have been studied in an analytical-

descriptive way. Positive consequences and scientific services the 

traditionalists are the highlighting of the traditions that have been 

remained from Imams in recognition of religion, compilation of modern 

encyclopedia of traditions and valuable traditional interpretations, 

deepening and expounding the jurisprudential issues and their principles 

based on the Quran and hadith. The negative consequences of the 

traditionalists are distrusting of Muslims to the Quran, the loss of 

authenticity of the traditions of Imams, lack of comprehensiveness and 

eternity of the Quran, damaging the miracle of the Quran; entrance of 

conflict and contradiction in the Quran, inefficiency of the verses that 

have no narrative interpretation; entrance of weak narrations into the 

interpretation of the Quran; incompatibility with divine wisdom in 

ensuring the guidance, relative abandoning of the Quran and… . 

 Keywords: Traditionalists, Interpretation, The Quran sciences, 

Consequences of being traditionalists. 

R 



 

وزه
آم

 
آنی
 قر
ای
ه

/
ان 
بست
ـ تا

هار 
 ب

١٣
٩۵

 / 
رۀ 
شما

٢٣

200  

settle infidels and aliens. Hell answers: does it remain any guilty? 

Three comments have been presented in this case: Some 

commentators have seen this verse as a kind of metaphor and non-

verbal language that God asks from Hell in the language of Genesis 

and Hell answers in that language; some others believe that the 

hereafter is the abode of life and a real life and Hell also has of life 

and intelligence and the problem is the answer. In addition to these 

ideas, some commentators believe in removing the determining noun 

in this regard and say that God addresses the clients of Hell and God 

wants them to admit. Expressing the documents and the reasons of 

these ideas of and reviewing them, this article has concluded that the 

second view has to be preferred and must be committed to the 

functions of the first theory, because the verse with this FAQ wants to 

point out that surrounding of God’s anger and punishment to all the 

criminals do not fall short and believing in actuality of the verse also 

provides the allegorical claims. Therefore, as long as there is not any 

acceptable and strong reason for disregarding the literary meaning of 

the verse, it should not be turned away. 

 Keywords: Hell, Dialogue, Figurative language, Symbolic language, Non-

verbal language. 

An Inquiry into the Implications of 

the Traditionalist’s Ideas 

in the Field of Quranic Studies 
 Muhammad Sharifi (Assistant professor at University of Mazandaran) 

 Muhammad Reza Shahrudi (Assistant professor at University of Tehran) 
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understand the secret of immortality of the Quran and its deep 

influence in the heart of audience in a simple language and without the 

use of rhetoric complicated terms. To conform the rule of “image” on 

the Meccan and medina chapters separately (in this case two chapters 

Mudathir and Munafiqun) will bring us considerable results that its 

outcome is the profound and precise attention of the verses of the 

Quran to the typology of the audience, the situation of place and time 

and finally proving its being a miracle. Meccan verses seek to 

establish the thought and in subsequence seek to penetrate a belief at 

the heart, so its backing must be terms with exquisite, effective and 

wonderful images with an overwhelming and explicit tone. In 

contrast, Medina verses seek to influence for pragmatism; fulfilling on 

the base of that established thought of audience; so, its backing must 

be terms with images; this time the images are less and with detailed, 

peaceful and widespread manner. The main objective of the present 

study is addressing this issue, studying its qualification and finally 

reaching the conclusion that it was mentioned briefly. 

 Keywords: Image, Artistic imagery, Seyyed Qutb, Munafiqun chapter, 

Mudathir chapter. 

God and Hell Talking, Reality or Allegory 
 Seyyed Abolghasem Hosseini Zaidi (A PhD student of Islamic Studies) 

 Hasan Naghizadeh (Professor at Ferdowsi University) 

 Seyyed Murteza Hosseini Shahrudi (Professor at Ferdowsi University) 

ccording to the Holy Quran, after sentencing the guilty on Day 

of Judgment, Hell is asked whether it still remains a place to A 
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studying of this word and considering it in the words of philologists 

and commentators, this article has reached to this fact that contrary to 

popular perception that the meaning of the term is considered as 

“madness”, its true meaning is a person who is dominated by Jinn. We 

have come to this conclusion through descriptive semantics of the 

verses of the Quran that the word “insane” has been used in the Quran 

in different contexts in three meanings: “mad under the control of the 

Jinn”, necromancer under the control of the Jinn and “poet under the 

control of the Jinn”. Being charged with “insanity” by the people of 

the Prophet Noah (AS) is used in the first meaning and of Musa (AS) 

by the Pharaoh in the second sense, and of the Prophet of Islam by the 

idolaters of Mecca in the third meaning. 

 Keywords: Semantics of the word “insane”, Haunted by Jinn, Quran, 

Magician, Poet, Under the control of the Jinn. 

The Rule of “Artistic Imagery” on the Base of 

the Separately Meccan and Medina Chapters of 

the Holy Quran (With a Focus on Chapters of 

“Mudathir” and “Munafiqun”) 
 Batool Meshkinfam (Associate Professor at Alzahra University) 

 Soheila Jalali Kandari (Assistant professor at Alzahra University) 

 Maryam Velayati (A PhD student of the Quran Sciences and Hadith) 

cholars of rhetoric have long been regarding artistic aspects and 

the specific exquisite creation of, and in a word, beauty of the 

Quran and have expressed it in different forms. Today, perhaps the 

word “image” can be replace with all those views so that we can 

S 
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and cultural one. Economic training causes plenty of material and 

spiritual effects on individual lifestyle that purity of aliment, self-

confidence, mental health, acceptance of deeds, peace and comfort are 

some of them. This study is qualitative and based on analysis of 

content and by referring to the original and old religious documents 

has dealt with the role of pattern in children’s training. Therefore, at 

first, the factors of belief and the basic intellectual factors and also 

behavioral factors constituting an appropriate model, and then and 

social effects of correct economic training have been expressed. 

Having spiritual and divine motivation, avoidance of arrogance and 

ignorance, economy and moderation, respect for others’ rights are 

some behavioral factors of the correct economic training that have 

beneficial effects such as reward and good in the Hereafter, close 

proximity to the Divine, building a society of growth and development, 

the rule of peace, reduction of economic and social crimes. 

 Keywords: Economic training, Economic pattern, Islamic lifestyle, 

Observing of rights, The Quran. 

The Semantics of the Word “Insane” 

in the Holy Quran 
 S. M. Tayeb Hosseini (Associate prof. at Research Institute of Hawzah & Univ.) 

 Hamed Sharifinasab (A PhD student of the Quran Sciences and Hadith) 

n the Quran, the word “insane” and the like which have been reflected 

in the speech of prophecy deniers many times in different historical 

eras has been generally translated to “madness”, while this word 

has multiple and different meanings in different contexts. Terminological 
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 Keywords: The truth of the deed, Nature of the deed, Deed, Soul. 

Quranic Model to Measure Religiosity in Iran 
 Gholam Reza Jamshidiha (Associate professor at University of Tehran) 

 Muhammad Baqer Akhondi (Assistant professor at University of Birjand) 

n most studies that have focused on measuring religiosity in Iran it 

has been used from patterns that have been provided in the context 

of non-ideal Islamic culture and are less relevant to Muslim religious 

criteria. So, the question is that can we provide a Quranic pattern for 

measuring and assessing religiosity of Muslim from religious sources? 

Given such a possibility, the aim of this study is to deduce the pattern 

of religiosity from the holy Quran by using the method of analysis of 

qualitative content and theoretical classification of concepts and 

categories. The results show that the pattern which can be achieved 

with this method, in contrast to previous one, have seven measurable 

times that starts from weakest to the strongest level successively. 

Upgrading from lower to higher levels that have high-level indices is 

possible. 

 Keywords: The Quran, Religiosity, Levels of religiosity, Pattern religiosity. 

The Role of Pattern in Economic Upbringing of 

the Children in Quranic Teachings 
 Muhammad Imami 

 Assistant professor at Razavi University 

raining has different dimensions and one of its important aspects 

is economic training that its significance is not less than social 

I 
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process of the occurring of the good deeds in the Quran and traditions has 

six stages: 1. appearance of the need (in the breast), 2. demand and pray 

(in the heart), 3. the advent of intention (in the heart and its influence in 

the breast), 4. knowledge (in thought), 5. intention of doing (in 

determination), 6. exterior of good deeds (in potent). On this basis, the 

good deed is the light of faith that has different manifestations under the 

divine authority through the structural components of the mentality to the 

extent that it is appear in an external form in the moving faculties of 

human being in the material world and ascends man to a higher stage. 

 Keywords: Quran, Order, Authority, Good deed. 

Explaining the Truth of the Deed in the Quran 

on the Basis of Allameh Tabatabai View 
 Nosrat Nilsaz (Assistant professor at Tarbiat Modares University) 

 Naser Kulivand (An M.A of the Quran Sciences and Hadith) 

n an overview to the terms such as deed, action, etc. it seems that there 

is not much difference between these words in meaning. It has 

been seen that some have used these terms interchangeably and as it is 

clear they think that there is no difference between them. On the other 

hand, some Philologists and commentators have defined these words 

and it implies that there is difference between them in meaning. In the 

meantime, the contemporary commentator and philosopher, Allameh 

Tabatabai, has given the most attention to the discovering of the true 

meaning of deed. Citing Quranic verses and hadiths that indicate the 

scope of deed, he has explained the truth of that word exactly. In his 

viewpoint, deed is an angelic state that forms on the immaterial soul. 
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Abstracts  
An Introduction to the Structural Approach to the 

Concept of Good Deeds in the Quran and Hadiths 
 Fatimah Moloudi (A PhD student of the Quran Sciences and Hadith) 

 Murteza Irvani Nadjafi (Associate professor at Ferdowsi University) 

 Soheila Piruzfar (Associate professor at Ferdowsi University) 

his article attempts to examine with a new approach the process 

of the formation of the good deeds by using a descriptive way and 

analyzing the content. So far, many studies have been done about the 

interconnections of the good deeds with other concepts such as faith, 

virtue, heart, and... . Gathering, evaluating and processing this interaction, 

this study is to find the system and the process of the happening the good 

deed on the basis of the Quran and the traditions; in other words, in this 

article, the process of happening of good deeds in transition of human 

mental structure is being sought. The results of this study indicate that the

T 
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